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หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สารบัญ
ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้า
ลูกหนีหมุนเวียนอืน
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนีการค้า
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
ดอกเบียค้างจ่าย
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับคดีความและค่าปรับฯ
ทุนเรื อนหุน้
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้อืน
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
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32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายอืน
ต้นทุนทางการเงิน
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
คดีความหรื อการฟ้องร้อง
เครื องมือทางการเงิน
สัญญาเช่าดําเนินงาน
ข้อมูลอืนเกียวกับหลุมฝังกลบ
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 29 กุมภาพันธ์
1

3

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศ
ไทย และมีทีอยูจ่ ดทะเบียนสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั เ่ ลขที / - ซอยพหลโยธิ น ถนนพหลโยธิ น แขวงจันทร
เกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
มีศูนย์บริ หารการจัดการทรั พยากรสิ งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว ซึ งตังอยู่เลขที 159 หมู่ 5 ตําบลห้วยโจด อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และเมือวันที มกราคม
บริ ษทั ได้ยา้ ยศูนย์บริ หารการจัดการฯ ดังกล่าวมาอยู่ที
ทีตังโครงการ “ศูนย์บริ การบําบัดกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว” ซึ งตังอยู่ เลขที หมู่ ตําบลโนนหมาก
เค็ง อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ 18 มีนาคม 2547
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่
(ร้ อยละของทุนชําระแล้ ว)
20.92

นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

บริ ษ ัท ดําเนิ น ธุ ร กิ จ หลักเกี ยวกับ การให้ บ ริ ก ารกําจัด กากอุต สาหกรรมหรื อ วัส ดุ ที ไม่ ใช้แ ล้วที อัน ตราย และ
ไม่อนั ตราย รวมทังบริ การขนส่ งของเสี ย คัดแยกและฝังกลบสิ งปฏิกูล และนําเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ซื อขายและหล่อวัสดุโลหะ
รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ณ วันที
งบการเงินข้อ 11
2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

2.1

เกณฑ์ การถือปฏิบัติ

ธันวาคม

2 และ 61 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินนี จัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีทีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที
เกียวข้อง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกและปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่หลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั รอบ
ระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 256 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรั บปรุ ง
ใหม่มาถือปฎิบตั ิดงั กล่าว ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อนโยบายวิธีการคํานวณ และผลการดําเนิ นงานหรื อ
ฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้ จากสัญญาทีทํากับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู ้รายได้ ทังจํานวนเงินและช่วงเวลาที
รับรู ้ โดยรายได้จะรับรู ้เมือ (หรื อ ณ ขณะที) กิจการส่ งมอบการควบคุมสิ นค้าหรื อบริ การให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของ
รายได้ทีกิจการคาดว่าจะได้รับ
โดยมีการเปลียนแปลงที สําคัญคื อ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้
จากสั ญญาที ทํากั บลูกค้ า (“TFRS 15”) มาถือปฏิ บัติ เป็ นครั งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 เรื อง รายได้
(“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้รายได้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การ ด้วยจํานวนเงินทีสะท้อน
ถึงสิ งตอบแทนทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับ และมีการใช้วิจารณญาณในการพิจารณาจังหวะเวลาในการ
ส่ งมอบการควบคุม เพือประเมินว่าจะรับรู ้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ ง หรื อ รับรู ้ตลอดช่วงเวลาหนึ งในขณะที TAS 18
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้าเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมี
นัยสําคัญไปให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว และรับรู ้รายได้จากการให้บริ การตามขันความสําเร็ จของรายการ ณ วันสิ นรอบระยะเวลา
รายงานกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที ขายไปแล้วนันหรื อมี
ความไม่ แน่ นอนที มี นัยสํ าคัญ ในการได้รั บประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้าหรื อให้ บริ การนัน และ
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
ซึ งกลุ่ม บริ ษ ทั /บริ ษ ทั ไม่ไ ด้นาํ มาใช้ใ นการจัด ทํา งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การนี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่ นี อาจเกี ยวข้องกับการดําเนิ นงานของกลุ่ มบริ ษ ัท/บริ ษ ัท และ
ถือปฏิ บตั ิ กบั งบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การสํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ที เริ มในหรื อ หลัง วัน ที
1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่มีแผนทีจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินนีมาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
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ขณะนี ผูบ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที อาจเกิ ดขึนจากการถือ ปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ทีปรับปรุ งใหม่ต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ทังนี สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่ มีดงั นี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เครื องมือทางการเงิน
ฉบับที 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สัญญาเช่า
ฉบับที 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32*
การแสดงรายการเครื องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงาน การป้องกันความเสี ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงาน
ทางการเงิน ฉบับที 16*
ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงาน การชําระหนีสิ นทางการเงินด้วยตราสารทุน
ทางการเงิน ฉบับที 19*
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องกับเครื องมือทางการเงิน

มีผลบังคับใช้
2563
2563
2563
2563
2563
2563

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้ องกับเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เหล่า นี ให้ข อ้ กํา หนดเกี ยวกับ นิ ย ามสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน และหนี สิ น
ทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์
และการบัญชีป้องกันความเสี ยง
ขณะนี ผูบ้ ริ หารกําลังพิ จารณาถึงผลกระทบที อาจเกิ ด ขึนจากการถือปฏิ บัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินเป็ นครังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 16 ได้นํา เสนอวิ ธี ก ารบัญ ชี เดี ย วสํ า หรั บ ผู ้เช่ า (Single lessee
accounting model) โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ้สิทธิ การใช้สินทรัพย์ทีแสดงถึงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงทีเช่าและ
หนี สิ นตามสัญญาเช่ าที แสดงถึ งภาระผูกพันที ผูเ้ ช่ าต้องจ่ายชําระตามสัญญาเช่ า ซึ งยกเว้นการรับรู ้ รายการ
สําหรับสัญญาเช่ าระยะสันหรื อสิ นทรัพย์อา้ งอิงนันมีมูลค่าตํา ส่ วนการบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่แตกต่างจาก
มาตรฐานการบัญชี ทีมีผลบังคับใช้ในปั จจุบ ัน เช่ น ผูใ้ ห้เช่ ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่ าเป็ นสัญ ญาเช่ า
การเงินหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน
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ขณะนี ผูบ้ ริ หารกําลังพิ จารณาถึงผลกระทบที อาจเกิ ด ขึนจากการถือปฏิ บัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที 16 เป็ นครังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.3

เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
งบการเงินนีจัดทําขึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี
รายการ
หนีสิ นผลประโยชน์ทีกําหนดไว้

2.4

เกณฑ์การวัดมูลค่า
มูลค่ าปั จจุบ ันของประมาณการหนี สิ นไม่ หมุนเวียนตามโครงการ
ผลประโยชน์ ที กํา หนดไว้ ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 22

สกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจัดทําและแสดงหน่วยเงินตราเป็ นเงินบาท ซึ งเป็ นสกุลทีใช้ในการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั

2.5

การใช้ ดลุ ยพินิจและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นนี เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการซึ งมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชี และการรายงานจํานวนเงินที เกี ยวกับ
สิ นทรัพย์หนีสิ นรายได้และค่าใช้จ่ายผลทีเกิดขึนจริ งอาจแตกต่างจากทีประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติ ทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื อง การปรั บประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึก โดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
2.5.1 การใช้ ดลุ ยพินิจ
ข้อมูลเกียวกับการใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายการบัญชี ซึ งมีผลกระทบทีมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินที
รับรู ้ในงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 11 12 13 14 และ 6

การคํานวณมูลค่าที คาดว่าจะได้รับ คืนของ
เงินลงทุนและทรัพย์สิน
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2.5.2 ข้ อสมมติ และความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกียวกับความไม่แน่ นอนของการประมาณการที สําคัญซึ งมีความเสี ยงอย่างมีนัยสําคัญทีเป็ นเหตุให้
ต้องมีการปรับปรุ งจํานวนเงินทีรับรู ้ในงบการเงิน ซึ งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 และ 12

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ และ 5

ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และ
การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ

ข้อ สมมติ ฐ านเกี ยวกับ อัต ราคิ ด ลด อัต ราการเพิ มขึ นของ
เงินเดื อน อัตราการหมุนเวีย นของพนักงาน อัตรามรณะ
และอัตราทุพพลภาพ

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 24

ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับการปิ ดและปรับปรุ ง
หลุมฝังกลบและประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
คดีความและค่าปรับฯ

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ

ประมาณการหนีสิ นทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้อง

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40

การตีมูลค่าเครื องมือทางการเงิน

การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการทีสํ าคัญ สรุ ปได้ ดังนี
การรั บรู้และการตัดรายการสินทรั พย์ และหนีสิน
ในการพิจารณาการรับ รู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี สิ น ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิ จารณาว่า
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้โอนหรื อรั บโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี สิ นดังกล่าวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพืนฐานของข้อมูลทีดีทีสุ ดทีรับรู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
ค่ าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผื อหนี สงสัยจะสู ญของลู กหนี เกิ ดจากการปรับมูลค่ าของลู กหนี จากความเสี ยงด้านเครดิ ตที อาจเกิ ดขึ น ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากลูกหนี แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์
สถานะของลูกหนี รายตัวประสบการณ์ การเก็บเงินในอดี ต การวิเคราะห์อายุลูกหนี และการเปลียนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติทีแตกต่างกันอาจมีผลต่อจํานวนค่าเผือ
หนีสงสัยจะสู ญ ดังนัน การปรับปรุ งค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญอาจมีขึนได้ในอนาคต
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ค่ าเผือการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั จะตังค่ าเผื อการด้อยค่ าของเงิ นลงทุน เมื อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพิ นิจในการพิจารณาว่ามูลค่ ายุติธรรมของ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน การทีจะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่นนจํ
ั าเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ค่ าเผือการด้ อยค่ าของสินทรั พย์
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั พิจารณาค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์หากมีขอ้ บ่งชี ว่ามีการด้อยค่า เมือพบว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างมี ส าระสําคัญ บริ ษทั /กลุ่มบริ ษทั จะประมาณมูลค่ าที คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์ ซึ งการประมาณการดังกล่าวขึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ต้ นทุนทีดินเพือเป็ นทีตังของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม อาคาร ต้ นทุนหลุมฝังกลบ และอุปกรณ์ และค่ าเสือมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของต้นทุนทีดิ นเพือเป็ นทีตังของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม ต้นทุ นหลุมฝั งกลบ
อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารใช้การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของทรัพย์สิน
ดังกล่าว และได้มีการทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลง
สัญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญา เพือพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
คดีฟ้องร้ อง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีห นี สิ นที อาจจะเกิ ดขึนจากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่ าเสี ยหาย ซึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินผลของคดีทีถูกฟ้ องร้องแล้ว และเชือมันว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิ ดขึนจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการ
หนี สิ นดังกล่ าวณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ต าม ผลที เกิ ด ขึ นจริ งอาจแตกต่ างไปจากที ได้มีการ
ประมาณการไว้
2.5.3 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
นโยบายการบัญชี และการเปิ ดเผยข้อมูลของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ัทหลายข้อกําหนดให้มีการวัดมูลค่ ายุติ ธรรมทัง
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
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กลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี ยวกับการวัดมูลค่ ายุติธรรม กรอบแนวคิ ดนี รวมถึง
กลุ่ มผู ป้ ระเมินมูลค่ าซึ งมีความรับผิด ชอบโดยรวมต่ อการวัดมูลค่ ายุติธรรมที มีนัย สําคัญ รวมถึงการวัด มูลค่ า
ยุติธรรมระดับ และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่มผูป้ ระเมินมูลค่ ามีการทบทวนข้อมูลที ไม่ ส ามารถสังเกตได้ และปรับปรุ งการวัด มูลค่ าที มีนัย สําคัญ อย่าง
สมําเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม กลุ่มผูป้ ระเมินได้ประเมินหลักฐานทีได้มาจาก
บุค คลทีสามที สนับสนุ นข้อสรุ ปเกี ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชันของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามที
กําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
เมือวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ น กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้ใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ให้มากทีสุ ดเท่าที
จะทําได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี ถูกจัดประเภทในแต่ละลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมิน
มูลค่า ดังนี
· ข้อมูลระดับ เป็ นราคาเสนอซื อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อ
หนีสิ นอย่างเดียวกัน
· ข้อมูลระดับ เป็ นข้อมูลอืนทีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรื อโดยอ้อม (เช่ น ได้มาจากราคา)
สําหรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนันนอกเหนือจากราคาเสนอซื อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ
· ข้อมูล ระดับ เป็ นข้อมูลสําหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี สิ นที ไม่ได้มาจากข้อมูลที สังเกตได้ (ข้อมูลที ไม่
สามารถสังเกตได้)
หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นถูกจัดประเภทลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมที
แตกต่างกัน การวัดมูลค่าโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชันของมูลค่ายุติธรรม
ของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั รับรู ้การโอนระหว่างลําดับชันของมู ลค่ายุติธรรม ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานที เกิ ดการ
โอนขึน
ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับข้อสมมติทีใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เครื องมือทางการเงิน

28

บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2.6 การใช้ เกณฑ์ การดําเนินงานต่ อเนือง
· ดังทีปรากฎในงบการเงิน ณ วันที ธันวาคม
และ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีผลขาดทุนสะสมเป็ น
จํานวน 679 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และเป็ นจํานวน 714 ล้านบาท และ 6
ล้านบาท ตามลําดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ณ วันที ธันวาคม
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ งมีส่วนขาด
ของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวน 2.50 ล้านบาท ได้หยุดดําเนิ นกิจการและบริ ษทั ย่อย แห่ ง อยู่ระหว่างการชําระบัญชี
รวมทัง กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีคดีฟ้องร้องหลายคดีทีอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล
· นอกจากนี ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้ประกาศหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการ
เป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย น พร้ อ มขึ นเครื องหมาย NC (Non-Compliance) และยัง ขึ นเครื องหมาย SP
(Suspension) ห้ามซื อขายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะหมดไป
· ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจึงประกาศชือหลักทรัพย์ของบริ ษทั เข้าสู่ ช่วงดําเนิ นการให้มีคุณสมบัติเพือ
กลับมาซื อขาย (Resume stage) ได้จนถึงวันที 31 มีนาคม 2563 หากบริ ษ ัทไม่ ส ามารถมีคุ ณ สมบัติ ภ ายใน
ระยะเวลาทีกําหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะพิจารณาเพิกถอนหุ ้นสามัญของบริ ษทั จากการเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และขอให้บริ ษทั เร่ งปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอเหมาะสมกับ
การดําเนิ นธุรกิจ และล้างขาดทุนสะสมตามทีบริ ษทั ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเมือวันที
20 มิถุนายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเปิ ดให้ซือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทีถูก SP มานานเป็ น
การชัวคราวระหว่างวันที 1 – 31 ก.ค. 2562 โดยให้ซือด้วยบัญชี Cash Balance และเมือครบระยะเวลาดังกล่าว
(คือ ตังแต่วนั ที 1 สิ งหาคม 2562 เป็ นต้นไป)
· ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยจะหยุดพักการซื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั โดยขึนเครื องหมาย SP จนกว่า
บริ ษทั จะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนทีจะกลับมาซื อขายได้ตามปกติ หรื อหากไม่สามารถดําเนิ นการแก้ไข
ได้ภายในเวลาทีกําหนด ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอาจจะพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
จดทะเบียนนันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
· จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่ามีความไม่แน่ นอนทีมีสาระสําคัญ ซึ งอาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกียวกับความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื องของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อย่างไร
ก็ตาม ฝ่ ายบริ หารอยู่ระหว่างการแก้ไขเหตุทีหลักทรัพย์ของบริ ษทั ถูกขึนเครื องหมายห้ามซื อขาย และเข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพ ย์จดทะเบี ยน และจะพิจารณาทบทวนแผนปรั บโครงสร้างทุนเพือล้าง
บัญชีขาดทุนสะสม รวมทัง ผูบ้ ริ หารได้ปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในเพิมเติมให้มีความเหมาะสม ถูกต้อง
เพียงพอในการปฎิบตั ิ งานจริ งแล้ว นอกจากนี ผูบ้ ริ หารอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนเพือปรั บปรุ งระบบ ERP
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จัดทําขึนโดยฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษทั โดยใช้
หลักเกณฑ์ดาํ เนิ นงานต่ อเนื อง โดยมีขอ้ สมมติ ฐานว่ากิ จการมีเงิ นทุนหมุนเวียนเพี ยงพอสําหรับการดําเนิ น
ธุรกิจ ดังนัน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่ได้รวมรายการปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ และการ
จัดประเภทสิ นทรัพย์ และหนี สิ นใหม่ซึงอาจจําเป็ นหากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ไม่สามารถดําเนิ นงานต่อเนือง
ต่อไปได้
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นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนีถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

3.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”)
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึนเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกียวข้องกับกิจการนันและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิจการนันทําให้
เกิ ดผลกระทบต่อจํานวนเงิ นผลตอบแทนของกลุ่มบริ ษทั งบการเงิน ของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงิน รวม
นับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ นสุ ดลง
การสู ญเสี ยการควบคุม
เมือกลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี สิ นของบริ ษทั ย่อยนันออก
รวมถึงส่ วนได้เสี ยที ไม่มีอาํ นาจควบคุมและส่ วนประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที เกี ยวข้องกับบริ ษทั ย่อยนัน
กําไรหรื อขาดทุนทีเกิดขึนจากการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ย่อยเดิมทียังคงเหลืออยูใ่ ห้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีสู ญเสี ยการควบคุม
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชี ระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายได้หรื อค่าใช้จ่ายที ยังไม่เกิดขึนจริ งซึ งเป็ นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม

3.2

เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที ใช้ในการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั โดยใช้
อัตราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นทีใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนัน
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สิ นทรัพ ย์และหนี สิ นทีไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิ ดจากรายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิมแปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนทีเกิดขึนจากการแปลงค่าให้รับรู ้เป็ นกําไรหรื อขาดทุนในงวดบัญชีนนั
3.3

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงิน สดในมือเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผือเรี ยก และเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสู ง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ งจะต้องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

3.4

ลูกหนีการค้ าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีรับรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิ งตอบแทนตามสัญญา
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน แสดงในราคาตามใบแจ้งหนีหักค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่ าเผื อหนี สงสัยจะสู ญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี และการคาดการณ์ เกี ยวกับการชําระหนี
ในอนาคตของลูกค้าทังนี ลูกหนีจะถูกตัดจําหน่ายจากบัญชีเมือทราบว่าเป็ นหนีสู ญ

3.5

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนทีซื อ ต้นทุนแปลงสภาพ หรื อ
ต้นทุนอืน เพือให้สินค้าอยูใ่ นสถานทีและสภาพปัจจุบนั รวมทังการปันส่ วนของโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสม
มูล ค่ าสุ ท ธิ ที จะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จ ากการดําเนิ น ธุ ร กิ จปกติ หั ก ด้ว ยค่ าใช้จ่ ายที จําเป็ น
โดยประมาณในการขาย

3.6

เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่า
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เงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินลงทุนระยะยาวอืน ได้แก่ สลากออมสิ น แสดงในราคาทุน

3.8

อสังหาริ มทรั พย์ เพือการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที
เพิมขึนหรื อทังสองอย่าง ทังนี ไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ
หรื อใช้ในการบริ หารงาน
เมื อมีการเปลียนแปลงการใช้งานของอสั งหาริ มทรั พ ย์เพื อการลงทุนโดยจัดประเภทไปเป็ นที ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีมีการจัดประเภทใหม่ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ต่อไป
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้น ทุ น รวมค่ าใช้จ่ า ยทางตรงเพื อให้ ไ ด้ม าซึ งอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื อการลงทุ น และต้น ทุ น ทางตรงอื นเพื อให้
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่ าเสื อมราคาสําหรับทีดิน

3.9

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
การรับรู ้และการวัดค่า
สิ นทรั พย์ ทีเป็ นกรรมสิ ทธิ ของกิจการ
ทีดิ นอาคารและอุปกรณ์ ที ดิ นเพือเป็ นที ตังของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย และหลุมฝังกลบวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม และขาดทุนจากด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึงต้นทุนทางตรงที เกี ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรั พย์ทีกิ จการ
ก่อสร้างเอง รวมถึ งต้นทุน ของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุ นทางตรงอืนๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรั พย์
เพือให้สินทรัพย์นนอยู
ั ่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีตังของสิ นทรัพย์
ส่ วนประกอบของรายการที ดิ น อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึ ก
แต่ละส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
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กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายทีดิ น อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รับจากการ
จําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
การจัดประเภทไปยังอสั งหาริ มทรั พย์ เพือการลงทุน
เมื อมี ก ารเปลี ยนแปลงการใช้ ง านจากอสั ง หาริ มทรั พ ย์ที มี ไ ว้ใ ช้ ง านเป็ นอสั ง หาริ มทรั พ ย์เพื อการลงทุ น
อสังหาริ มทรัพย์นนจะถู
ั
กจัดประเภทใหม่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี
สิ นทรั พย์ ทีเช่ า
การเช่าซึ งกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับส่ วนใหญ่ของความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินทีเช่านัน ๆ
ให้จ ัดประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ าการเงิ น อุปกรณ์ ที ได้มาโดยทําสั ญ ญาเช่ าการเงิน บันทึ กเป็ นสิ นทรัพ ย์ด้วยมูลค่ า
ยุติ ธรรมหรื อมูลค่ าปั จจุบัน ของจํานวนเงิ นขันตําที ต้องจ่ ายตามสั ญ ญาเช่ าแล้วแต่ จ ํานวนใดจะตํากว่า หักด้ว ย
ค่าเสื อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิ น
และส่ วนที จะหักจากหนี ตามสั ญญา เพือทําให้อตั ราดอกเบี ยแต่ ละงวดเป็ นอัต ราคงที สําหรับยอดคงเหลือของ
หนีสิ น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
สั ญญาเช่ า-กรณี ทีบริ ษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ทีให้เช่ าภายใต้สัญญาดําเนิ นงานจะถูกบันทึกภายใต้ “อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
รายได้ค่าเช่าบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ต้ นทุนทีเกิดขึนในภายหลัง
ต้นทุ นในการเปลียนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ งของมู ลค่ าตามบัญชี ของรายการที ดิ น อาคารและ
อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นัน และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนันได้อย่างน่าเชื อถือ ชิ นส่ วนทีถูกเปลียนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตาม
มูลค่าตามบัญชี ต้นทุนทีเกิดขึนในการซ่ อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึนเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมือเกิดขึน
ค่ าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ต้นทุนที ดินเพือเป็ นทีตังของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายและต้นทุนหลุมฝังกลบ คํานวณค่าเสื อมราคา
จากสัดส่ วนของปริ มาณกากทีฝังกลบเทียบกับประมาณการปริ มาณกากทังหมดของแต่ละหลุมทีสามารถฝังกลบได้
ค่าเสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดง
ได้ดงั นี
อาคารและระบบบําบัดนําเสี ย
ระบบสาธารณู ปโภค
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน
ยานพาหนะ

และ 20
และ 20
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและส่ วนปรับปรุ งและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิธีการคิ ดค่ าเสื อมราคา อายุการให้ประโยชน์ข องสิ นทรัพ ย์ และมูลค่ าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อ ยที สุ ดทุ ก
สิ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
3.10 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ซื อมาและมีอายุการใช้งานจํากัดวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจําหน่าย
สะสม และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
ค่ าตัดจําหน่ าย
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์หักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่ าตัดจําหน่ ายรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ นโดยวิธีเส้น ตรงซึ งโดยส่ วนใหญ่ จะสะท้อนรู ป แบบที คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากสิ นทรัพย์นนั ตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตน โดยเริ มตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เมือสิ นทรัพย์นนพร้
ั อมทีจะให้ประโยชน์
ระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สาํ หรับปี ปัจจุบนั และปี เปรี ยบเทียบ แสดงได้ดงั นี
ค่าลิขสิ ทธิ ซอฟท์แวร์

10 ปี

วิธีการตัดจําหน่ าย ระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูล ค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุ กสิ นรอบปี
บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
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3.11 การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที รายงานว่า มีขอ้ บ่งชี เรื องการด้อยค่า
หรื อไม่ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน สําหรับสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีมี
อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรื อยังไม่พร้อมใช้จะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลา
เดี ยวกันขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมือมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที
ก่อให้เกิดเงินสดสู งกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าทีคาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์ หรื อ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษี เงิ นได้เพื อให้ส ะท้อ นมูลค่ าที อาจประเมิน ได้ในตลาดปั จจุบัน ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มี ต่ อ
สิ นทรัพย์ สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืน จะพิจารณามูลค่าทีคาดว่า
จะได้รับคืนรวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์นนเกี
ั ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ นจากการด้อยค่ าของสิ นทรัพ ย์ทีไม่ ใช่ สิ นทรัพ ย์ทางการเงิ นอืนที เคยรับรู ้ ในงวดก่ อน จะถูกประเมิ น ณ
ทุกวันที ออกรายงานว่ามีข ้อบ่ งชี เรื องการด้อยค่ าหรื อไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่ าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลียนแปลงประมาณการทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ
เพี ย งเท่ า ที มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ เกิ น กว่ า มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ภ ายหลัง หั ก ค่ า เสื อมราคาสะสมหรื อ
ค่าตัดจําหน่ายสะสม เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
3.12 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย
หนี สิ นที มีภาระดอกเบี ยบันทึกเริ มแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายที เกียวกับการเกิดหนี สิ น ภายหลังจากการบันทึก
หนีสิ นทีมีภาระดอกเบียจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเริ มแรกและยอดหนีเมือ
ครบกําหนดไถ่ถอน จะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
3.13 เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีหมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอืน แสดงในราคาทุน
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3.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ก) ผลประโยชน์ ระยะสั นของพนักงาน
ผลประโยชน์ ร ะยะสั นของพนั ก งานซึ งประกอบด้ว ยเงิ น เดื อ น ค่ า แรง โบนั ส และเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและเป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทํางานให้ หนี สิ นรับรู ้ดว้ ย
มูลค่าทีคาดว่าจะจ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานที
จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการทีพนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีต และภาระผูกพันนี สามารถประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล
ข) ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
กลุ่ มบริ ษ ัท/บริ ษ ัท ได้บัน ทึ กผลประโยชน์ห ลังออกจากงานของพนัก งานจากการตังโครงการสมทบเงิ น
(ภายใต้ขอ้ กําหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. ) และโครงการผลประโยชน์ทีกําหนด
ไว้ (ภาระผูกพันเมือพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. )
- โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกําไรหรื อขาดทุนใน
รอบระยะเวลาทีพนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
- โครงการผลประโยชน์ ทีกําหนดไว้
ภาระผู ก พัน สุ ท ธิ ข องกลุ่ มบริ ษ ัท /บริ ษ ัท จากโครงการผลประโยชน์ ที กําหนดไว้ถูกคํานวณจากการ
ประมาณผลประโยชน์ ในอนาคตที เกิ ด จากการทํา งานของพนัก งานในปั จ จุบัน และในงวดก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั รา ณ วันทีรายงาน
ของพันธบัตรรัฐบาล ซึ งมีระยะเวลาครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาครบกําหนดชําระภาระผูกพันของ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะจ่าย การคํานวณนันจัดทํา
โดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ัทรับ รู ้ กาํ ไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยจะถูกรับ รู ้
รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที
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ค) ผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ทีเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิดจากการทํางานของพนักงานในงวด
ปั จจุบนั และในงวดก่อนๆ ซึ งผลประโยชน์นีได้คิดลดกระแสเงิน สด เพื อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั การวัดมูลค่ า
ใหม่จะรับรู ้ไนกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
ง) ผลประโยชน์ เมือเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือวันใดวันหนึ งต่อไปนี เกิดขึนก่อน เมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่
สามารถยกเลิ กข้อเสนอการให้ผ ลประโยชน์ด ังกล่ าวได้อีกต่ อไป หรื อ เมือกลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษ ัทรับรู ้ ต ้นทุ น
สําหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า เดือนนับจากวันสิ นรอบระยะเวลา
รายงานผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
3.15 ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนี สิ นจะรับรู ้ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระผูกพันหนี สิ นตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการ
อนุมานทีเกิดขึนในปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่าง
น่าเชื อถือและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระผูกพัน
ดังกล่าว ประมาณการหนี สิ นพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาด
ปั จจุบ ันก่อนคํานึ งภาษี เงินได้ เพื อให้สะท้อนจํานวนที อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบ ัน ซึ งแปรไปตามเวลาและ
ความเสี ยงทีมีต่อหนีสิ น ประมาณการหนีสิ นส่ วนทีเพิมขึนเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการหนีสิ นสําหรั บการปิ ดและปรั บปรุ งหลุมฝั งกลบ
ประมาณการหนี สิ นสําหรั บการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบจะบันทึกเมือบริ ษทั มีการเปิ ดใช้พืนที หลุ มฝังกลบ
ทีเกิดขึนในปัจจุบนั และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าจะถูกจ่ายไปเพือชําระหนี เมือมีการปิ ดและปรับปรุ ง
หลุม ซึ งพิจารณาจากค่าใช้จ่ายและอุป กรณ์ทีคาดว่าจะเกิ ดขึนในการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝั งกลบในแต่ละหลุ ม
และจะมีการทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายในการปิ ดหลุมทุกปี
ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
ประมาณการหนีสิ นจากคดีความจะบันทึกเมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีภาระหนีสิ นทีเกิดขึนตามคําสังศาลให้ชาํ ระ
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ประมาณการค่ าปรั บและค่ าเสี ยหายจากการไม่ ปฏิ บัติตามสั ญญา
ประมาณการค่ าปรับและค่ าเสี ยหายจากการไม่ปฏิ บ ัติตามสัญญา จะบันทึ กเมื อบริ ษทั ทราบความเสี ยหายจากการ
ให้บริ การแก่ลูกค้าโดยพิจารณาความเสี ยหายที อาจจะเกิ ดขึน และปั จจัยต่างๆที อาจเกี ยวข้องกับความน่ าจะเป็ นที จะ
เกิดความเสี ยหายตามสัดส่ วนทีจะต้องรับผิดชอบ
3.16 รายได้
นโยบายการบัญชีสาํ หรั บการรั บรู้ รายได้ การขายสิ นค้ าและบริ การในปี 2562
รายได้รับรู ้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกลุ่มบริ ษทั คาดว่า
จะมี สิทธิ ได้รับซึ งไม่รวมจํานวนเงิ นที เก็บแทนบุคคลที สาม ภาษีมูลค่ าเพิ ม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และ
ส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้าและการให้บริ การ
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าซึ งโดยทัวไปเกิ ดขึนเมือมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า สําหรับสัญญาที ให้สิ ทธิ ลูกค้าในการคืนสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจํานวนที มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ใน
ระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสําคัญของรายได้ทีรับรู ้สะสม ดังนัน รายได้ทีรับรู ้จะปรับปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
รายได้จากการให้บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบและอืนๆ รับรู ้เมือบริ ษทั ปฎิ บัติตามภาระที ต้องปฎิ บ ัติ
เสร็ จสิ น โดยการส่ งมอบการบริ การที สัญญาว่าจะให้ลูกค้าเมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุม ต้นทุนที เกียวข้องรับรู ้ในกําไร
หรื อขาดทุนเมือเกิดขึน
สําหรับสัญญาทีมีการรวมการขายสิ นค้าและบริ การเข้าด้วยกัน กลุ่มบริ ษทั บันทึ กสิ นค้าและบริ การแยกจากกัน หาก
สิ นค้าและบริ การดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับ
ประโยชน์จากสิ นค้าหรื อบริ การนัน) หรื อ มีการให้บริ การหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที แตกต่างกัน สิ ง
ตอบแทนที ได้รับจะถูกปั นส่ วนตามสัดส่ วนของราคาขายที เป็ นเอกเทศของสิ นค้าและบริ การนันๆ ซึ งได้ระบุไว้ใน
รายงานอัตราค่าสิ นค้าหรื อบริ การทีกลุ่มบริ ษทั ขายสิ นค้าและบริ การเป็ นเอกเทศแยกต่างหาก
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นโยบายการบัญชีสาํ หรั บการรั บรู้ รายได้ การขายสิ นค้ าและบริ การในปี ในปี 2561
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและส่ วนลดพิเศษ
การขายสิ นค้ า
รายได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมีนยั สําคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าทีขายไปแล้วนันหรื อมีความ
ไม่แน่ นอนที มีนัยสําคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิ จจากการขายสิ นค้านัน ไม่อาจวัดมูลค่ าของจํานวน
รายได้และต้นทุนทีเกิดขึนได้อย่างน่าเชือถือหรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจะต้องรับคืนสิ นค้า
การให้ บริ การ
รายได้จากการให้บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมและฝังกลบ บันทึกตามปริ มาณกากอุตสาหกรรมทีได้ให้บริ การ
หรื อออกใบกํากับขนส่ งของเสี ยทีได้รับอนุมตั ิแล้ว และได้ให้บริ การเรี ยบร้อยแล้ว
รายได้จากการให้บริ การอืน
รายได้จากการให้บริ การอืน รับรู ้เมือมีการให้บริ การแล้ว
รายได้ จากการขายเศษซากและเศษวัสดุทีคัดแยก
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุทีคัดแยกได้แก่เศษเหล็ก เศษพลาสติ ก เศษกระดาษและอืน บันทึ กเป็ น
รายได้เมือมีการส่ งมอบให้ผูซ้ ื อและบริ ษทั ได้รับชําระเงินแล้ว หรื อบันทึกเป็ นรายได้เมือบริ ษทั ได้รับการเคลียร์
เงินทดรองจากโรงงานแล้ว
รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า และเงินปันผลรับ ดอกเบียรับจากเงินฝากธนาคาร และรายได้จาก
การถูกรางวัลสลากบันทึกเมือกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับรางวัล
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ าจากอสั งหาริ มทรัพ ย์เพื อการลงทุ นรับรู ้ ในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญ ญาเช่ า
ค่าใช้จ่ายเริ มแรกทีเกิดขึนเป็ นการเฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู ้เป็ นส่ วนหนึงของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา ค่าเช่า
ทีอาจเกิดขึนรับรู ้เป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึงค่าเช่านันเกิดขึน
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เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้ อืน
รายได้อืนบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.17 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิ นประกอบด้วย ดอกเบี ยจ่ายของเงิ นกูย้ ืม และประมาณการหนี สิ นส่ วนที เพิมขึนเนื องจากเวลาที
ผ่านไป และสิ งตอบแทนทีคาดว่าจะต้องจ่าย
3.18 สัญญาเช่ าดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที
ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเป็ นส่ วนหนึงของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าเช่าทีอาจเกิดขึนต้องนํามารวมคํานวณเงินขันตําทีต้องจ่ายตามระยะเวลาทีคงเหลือของสัญญาเช่าเมือได้รับการ
ยืนยันการปรับค่าเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสัญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อมีสัญญาเช่า
เป็ นส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิ จารณาจากสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิ บัติตามข้อตกลงนัน
ขึนอยู่กบั การใช้สินทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนันจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่าและ
ส่ วนทีเป็ นองค์ประกอบอืนโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั สรุ ปว่าเป็ นสัญญา
เช่ าการเงิน แต่ ไม่สามารถแบ่ งแยกจํานวนดังกล่าวได้อย่างน่ าเชื อถือ ให้รั บรู ้สิ นทรัพ ย์และหนี สิ นในจํานวนที
เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน หลังจากนันจํานวนหนี สิ นจะลดลงตามจํานวนที
จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนีสิ นจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบียเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั
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3.19 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
ปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่รายการทีรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั ได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี
ทีต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนีสิ น และจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี
การวัดมูลค่าสิ นทรัพย์และหนีสิ นของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะ
วิธีการที กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี สิ นตามมูลค่าตามบัญชี
ณ วันสิ นรอบระยะเวลาทีรายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ต้องคํานึ งถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทําให้จาํ นวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึน และมีดอกเบียทีต้องชําระ
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษ ัทเชื อว่าได้ตงภาษี
ั
เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึ งเกิ ดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตี ค วามทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ ในอดี ต การ
ประเมินนี อยู่บนพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึนอยูก่ บั ความเพียงพอของภาษีเงินได้
ค้า งจ่ า ยที มี อ ยู่ การเปลี ยนแปลงในภาษี เงิ น ได้ค ้า งจ่ า ยจะกระทบต่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เงิ น ได้ใ นงวดที เกิ ด การ
เปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี สิ นภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้นี
ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีหน่ วยงานเดี ยวกันสําหรับหน่ วยภาษี เดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สําหรั บ
หน่ วยภาษีต่างกันนันกิ จการมีความตังใจจะจ่ายชําระหนี สิ นและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ กต่ อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่ากําไรเพื อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
3.20 กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษ ัทแสดงกําไรต่ อหุ ้นขันพื นฐาน คํานวนโดยการหารกําไรของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ ของบริ ษ ัทด้วย
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี
3.21 รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานทีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิดขึนจากส่ วนงานดําเนินงานนันโดยตรงรวมถึงรายการทีได้รับการปั น
ส่ วนอย่างสมเหตุสมผล
3.22 เครื องมือทางการเงินทีเป็ นตราสารอนุพันธ์
สิ น ทรั พ ย์ทางการเงิ น และหนี สิ น ทางการเงิ น ที ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิ น รวมถึง เงิ น สดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิน สด เงิน ลงทุ น ชัวคราว ลูก หนี การค้า ลู กหนี หมุ น เวี ย นอื น เจ้า หนี การค้า เจ้าหนี หมุ น เวี ย นอื น
ลูกหนี ระยะยาว เงิ นให้กูย้ ืม เงิ นลงทุน เงินกูย้ ืม
3.23 บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและทางอ้อมหรื อ
มีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิจการทีอยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมีนัยสําคัญเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมหรื อควบคุมร่ วมกันทังทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงิน
และบริ หารต่อบุคคลหรื อกิจการนัน

42
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4

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
ความสัมพันธ์ทีมีกบั บริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 บุคคลหรื อกิจการอืนทีเกียวข้อง
กันทีมีรายการระหว่างกันทีมีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั นี
ชื อบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
1. UOB Kay Hian Private Limited
2. บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
3. บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
4. บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
5. บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
6. Begemann Holding B.V.

ประเทศที
จัดตัง/สั ญชาติ
สิ งคโปร์
ไทย
ไทย

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร้อยละ 7.40
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ
เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ

ไทย

เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ

เนเธอร์แลนด์

7. บริ ษทั เอส.วี.พี.ไอที จีเนียส จํากัด

ไทย

8. ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ เอ็ม มาร์ท

ไทย

9. บริ ษทั เอส.วี.พี. บุ๊ค-คีฟปิ ง จํากัด

ไทย

10. บริ ษทั เอส.วี.พี. แอคเค้านท์ติง กรุ๊ ป จํากัด

ไทย

11.
12.
13.
14.
15.

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

บริ ษทั เอแอล โซลูชนั จํากัด
คุณยุทธนา เจนวิทยาโรจน์
คุณเมธา เจนวิทยาโรจน์
คุณธนากร เจนวิทยาโรจน์
คุณธนพงษ์ พวงปทุมานนท์

ลักษณะความสั มพันธ์

เป็ นบริ ษ ัท ที เกี ยวข้อ งกัน ซึ งถื อ หุ ้ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย
(บริ ษ ัท เบกี ม านน์ เมอร์ คิ ว รี เทค(บี เอ็ ม ที -เอเชี ย )
จํากัด) ร้อยละ 20
เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยมีกรรมการและผูถ้ ือหุ ้น
ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยมีกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยมีกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยมีกรรมการและผูถ้ ือหุน้
ร่ วมกัน
เป็ นบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน โดยมีกรรมการร่ วมกัน
เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ
เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ
เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญ
เป็ นบุคคลทีเกียวข้องกันกับผูบ้ ริ หารสําคัญจนถึง
วันที 6 สิ งหาคม 2561
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ชื อบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
16. ผูบ้ ริ หารสําคัญ

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประเทศที
ลักษณะความสั มพันธ์
จัดตัง/สั ญชาติ
ไทย
บุคคลที มีอาํ นาจ และความรับผิด ชอบการวางแผน
สังการ และควบคุมกิ จกรรมต่างๆ ของกิ จการไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ทังนี รวมถึ ง กรรมการของ
กลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษ ัท (ไม่ว่าจะทําหน้าที เป็ นผู บ้ ริ ห าร
หรื อไม่)

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการบุคคลหรื อกิจการอืนทีเกียวข้องกันแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี
รายการ
ขายสิ นค้า
รายได้จากการบริ การ
ดอกเบียรับ
ค่าจ้างหลอมอลูมิเนียม
ค่าเช่า
ค่าบริ การ
ซื อยานพาหนะ
ซื ออุปกรณ์และงานระหว่างทํา
ซื อวัสดุสินเปลืองสํานักงาน
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอืน
ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบียประชุม
เงินเดือน โบนัส และอืน ๆ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
อัตราร้อยละ ต่อปี
ราคาตลาดเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา
ราคาตามใบแจ้งหนี
ราคาตามใบแจ้งหนี
ราคาตามใบแจ้งหนี
ราคาตามใบแจ้งหนี
ตามสัญญาจ้าง
ตามทีได้รับอนุมตั ิจากกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการอืนทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ นสุ ดวันที
งบการเงินรวม
2562
2561

ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(บาท)
รายได้
บริษัทย่ อย
รายได้จากการให้บริ การ
ดอกเบียรับ
บริษัทอืนทีเกียวข้ องกัน
ขายสิ นค้า

-

-

3,339,595
593,995

5,549,910
662,630

-

102,450

-
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ค่ าใช้ จ่าย
บริษัทอืนทีเกียวข้ องกัน
ค่าจ้างหลอมอลูมิเนียม
ค่าบริ การ
ซื ออุปกรณ์
ซื อวัสดุสินเปลืองสํานักงาน
บุคคลทีเกียวข้ องกัน
ซื อยานพาหนะ
ค่าเช่า
เงินเดือนและค่าใช้จ่ายอืน
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

106,100
675

938,450
57,300
19,800
-

99,300
675

57,300
19,800
-

240,000
780,000
-

540,000
609,972

240,000
780,000
-

540,000
609,972

22,558,678
352,741
22,911,419

18,192,612
109,168
18,301,780

19,303,959
352,741
19,656,700

15,407,334
109,168
15,516,502

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ลูกหนีการค้ า – กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม

-

-

1,093,695
1,093,695

987,958
987,958
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ลูกหนีหมุนเวียนอืน – กิจการทีเกียวข้ องกัน
ลูกหนีอืน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
ดอกเบียค้ างรั บ
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

114,258

3,003

-

-

106,207

3,003

-

-

285,823
506,288
(506,288)
-

93,674
99,680
(99,680)
-

-

-

3,591,674

3,591,674

-

-

47,634

47,634

-

-

294,845

294,845

-

-

1,058,630
4,992,783
(3,934,153)
1,058,630

746,575
4,680,728
(3,934,153)
746,575

-

-

5,499,071
(4,440,441)
1,058,630

4,780,408
(4,033,833)
746,575
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

สําหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
หนีสงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

-

-

409,611
(3,003)
406,608

97,280
97,280

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน – กิจการทีเกียวข้ องกัน
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด
รวม
หั ก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
สําหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
หนีสงสัยจะสู ญ

-

-

33,628,120

33,628,120

-

-

2,314,124

2,314,124

-

-

37,651,801

37,651,801

-

-

12,000,000
85,594,045
(73,594,045)
12,000,000

18,500,000
92,094,045
(73,594,045)
18,500,000

-

-

-

387,853

เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด และบริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด
ทังจํานวนเป็ นเงิ นให้กู้ยืม ตามสั ญ ญากําหนดให้ช ําระคื น เมื อทวงถาม โดยมีอ ัตราร้ อยละ 8.50 ต่ อปี และไม่ มี
หลักทรัพย์คาประกั
ํ
น อย่างไรก็ตาม ตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2552 เป็ นต้นไป บริ ษทั มิได้คิดดอกเบี ยสําหรับเงินให้
กูย้ ืมระยะสันข้างต้น
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด ทังจํานวนเป็ นเงินให้
กูย้ ืมตามสัญญากําหนดให้ชาํ ระคืนคืนเมือทวงถาม โดยมีอตั ราร้อยละ 8.00 ต่อปี และไม่มีหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น
อย่างไรก็ตามตังแต่วนั ที 1 กรกฎาคม 2553 เป็ นต้นไป บริ ษทั มิได้คิดดอกเบียสําหรับเงินให้กยู้ ืมระยะสันนีแล้ว
บริ ษทั บันทึ กค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญสําหรับเงินให้กูย้ ืมและดอกเบี ยค้างรับของบริ ษทั ย่อย 3 แห่ งดังกล่าวทังจํานวน
เนืองจากฝ่ ายบริ หารประเมินว่าบริ ษทั ย่อยดังกล่าวอาจไม่มีความสามารถในการจ่ายชําระในอนาคต
เงิน ให้กู้ยืม ระยะสั นแก่ บริ ษ ัทให้ บริ ษ ัท เจที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิ ล จํากัด เป็ นตัวสั ญ ญาใช้เงิ น อัตรา
ดอกเบียร้อยละ 4 ต่อปี ครบกําหนดเมือทวงถาม
รายการเคลือนไหวของเงิ นให้กู้ยืมระยะสันแก่ กิจการที เกี ยวข้องกัน สําหรับแต่ ละปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
มีดงั นี
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ยอด ณ วันที 1 มกราคม
เพิมขึนระหว่างปี
จ่ายคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม

-

-

92,094,045
800,000
(7,300,000)
85,594,045

93,206,192
4,960,000
(6,072,147)
92,094,045

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

สิทธิการใช้ ความชํานาญทางเทคนิค กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทอืนทีเกียวข้ องกัน
Begemann Holding B.V.
หั ก ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ

85,408,437
(85,408,437)
-

85,408,437
(85,408,437)
-

-

-
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

เจ้ าหนีหมุนเวียนอืน – บุคคลทีเกียวข้ องกัน
ผูบ้ ริ หารสําคัญ

439,583

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย– กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่ อย
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด

266,508

-

-

438,068

266,508

405,191

405,191

การคําประกัน
บริ ษ ัทมีภาระการคําประกันแก่ ธนาคารในการออกหนังสื อคําประกันการปฎิ บัติตามสัญญา (สั ญญาลงวันที 11
กัน ยายน 2549) จํานวน 2 ฉบับ ให้ กับ กลุ่ มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม เพื อรั บ จ้างบริ หารจัด การขยะจากบริ ษ ัท
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ในวงเงินตามสัดส่ วนคิ ดเป็ นจํานวน 9. ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 30.37
ล้านบาท) และ 6 ล้านบาท (ร้อยละ 30 ของวงเงิน 20 ล้านบาท)ตามลําดับ
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เมือวันที 29 เมษายน 62 และวันที 26 เมษายน 61 มีมติอนุมตั ิและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 และ 2561 ในอัตราเดียวกัน ดังนี
- ค่าเบียประชุมตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ครังละ 20,000 บาท
- ค่าเบียประชุมตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริ หารความ
เสี ยง หรื อประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ ครังละ 20,000 บาท
- ค่าเบียประชุมตําแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ ครังละ 15,000 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สัญญาสําคัญทีทํากับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน
เมื อวัน ที 4 มกราคม 2559 บริ ษ ัท ได้ท ําสั ญ ญาเช่ าอาคารพาณิ ช ย์กับ บุ ค คลที เกี ยวข้อ งกัน 1 ราย เพื อเป็ นที ตัง
สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั กําหนดระยะเวลาเช่า 2 ปี ตังแต่วนั ที 4 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2560 อัตรา
ค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาทและมีเงินประกันการเช่าจํานวน 105,000 บาท ซึ งบริ ษทั จะได้รับคืนเมือสิ นสุ ดสัญญา
ต่อมาเมือวันที มกราคม 2561 บริ ษทั ได้ต่อสัญญาเช่ าอีก 3 ปี สิ นสุ ดวันที ธัน วาคม
มีอ ตั ราค่ าเช่ าเป็ น
เดือนละ 45,000 บาท และมีเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวน 135,000 บาท
เมือวันที 3 ธันวาคม 1 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าทีดิน จํานวน 3 แปลง มีเนื อทีรวม 97 ตารางวา เพือเป็ นพืนทีส่ วน
ขยายห้องประชุมสํานักงานใหญ่กบั ประธานกรรมการบริ หาร กําหนดระยะเวลาเช่ า 2 ปี ตังแต่วนั ที 1 มกราคม
2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาทและมีเงินประกันการเช่าเป็ นจํานวน 60,000 บาท
เมือวันที กุมภาพันธ์
ค่าใช้จ่ายอืน เดือนละ ,

บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุคคลทีเกี ยวข้องกัน คน เป็ นผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในอัตราค่าจ้างรวม
บาท และค่านายหน้าตามผลงาน

เมื อวันที กรกฎาคม
บริ ษ ัทได้ว่าจ้างบุ ค คลที เกี ยวข้องกัน อีก คน โดยให้ รั บผิ ด ชอบด้านการขนส่ ง
ปฏิบตั ิ การโรงงาน ทรั พยากรบุคคลและธุ รการโรงงาน โดยมีอตั ราจ้าง 50,000 บาทต่อเดื อน และตังแต่วนั ที
มกราคม
ปรับอัตราจ้างเป็ น 100,000 บาทต่อเดือน
เมือวันที มกราคม
บริ ษทั ได้ว่าจ้างบุคคลทีเกียวข้องกัน 1 คนเป็ นเจ้าหน้าทีฝ่ ายการตลาด ในอัตราค่าจ้าง
รวมค่าใช้จ่ายอืน เดือนละ , บาท
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

(บาท)
เงินสดย่อย
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

141,848
107,773
33,703,676
33,953,297

109,773
161,532
30,798,759
31,070,064

38,444
72,621
29,638,754
29,749,819

80,247
73,496
27,840,955
27,994,698
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
6

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินลงทุนชัวคราว
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

เงินฝากธนาคารประจําไม่เกิน 12 เดือน
สลากออมสิ นพิเศษส่ วนทีครบกําหนด
รับชําระภายในหนึ งปี (ดูหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 12)
รวม
7

204,795

202,982

204,795

202,982

45,000,000
45,204,795

202,982

40,000,000
40,204,795

202,982

ลูกหนีการค้ า
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน
- ลูกหนีบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน)
- ลูกหนีตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด
- ลูกหนีรายอืนๆ
รวมลูกหนีกิจการอืน
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ
สําหรั บปี สินสุ ดวันที31 ธันวาคม
หนีสงสัยจะสู ญ
โอนกลับค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ

-

-

1,093,695

987,958

58,225,042

58,225,042

58,225,042

58,225,042

59,383,593
42,283,353
159,891,988
159,891,988
(121,570,034)
38,321,954

59,383,593
43,474,932
161,083,567
161,083,567
(120,964,057)
40,119,510

59,383,593
36,540,951
154,149,586
155,243,281
(121,570,034)
33,673,247

59,383,593
36,451,051
154,059,686
155,047,644

1,290,903
(684,926)
605,977

1,176,782
(2,407,906)
(1,231,124)

1,290,903
(684,926)
605,977

1,176,782
(2,407,906)
(1,231,124)

(120,964,057)

34,083,587
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี การค้า มีดงั นี
งบการเงินรวม

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

(บาท)
ลูกหนีการค้า - รายอืนๆ:ยังไม่ครบกําหนดชําระ
27,218,224
ค้างชําระเกินกําหนด:1 – 3 เดือน
10,878,698
3 – 6 เดือน
450,066
6 – 12 เดือน
886,291
มากกว่า เดือน
2,850,074
รวม
15,065,129
ลูกหนีบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) (ค้างชําระเกินกําหนด)
58,225,042
ลูกหนีตามสัญญาผ่อนชําระหรื อ
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
(ค้างชําระเกินกําหนด)
59,383,593
รวมทังสิ น
159,891,988
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
(121,570,034)
สุ ทธิ
38,321,954

28,949,034

22,848,011

22,388,249

10,952,998
407,116
974,671
2,191,113
14,525,898

10,600,204
450,066
886,291
2,850,074
14,786,635

11,477,860
407,116
974,671
2,191,113
15,050,760

58,225,042

58,225,042

58,225,042

59,383,593
161,083,567
(120,964,057)
40,119,510

59,383,593
155,243,281
(121,570,034)
33,673,247

59,383,593
155,047,644
(120,964,057)
34,083,587

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลูกค้าของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีระยะเวลา 30 – 60 วัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 256 และ 6 ลูกหนี การค้า-รายอืนๆ ทีค้างชําระเกินกําหนด จํานวน 15.07 ล้านบาท และ .
ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและจํานวน . ล้านบาท และ . ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และบริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสู ญไว้แล้ว . ล้านบาท และ จํานวน 3. ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที 31ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหนี การค้ารายบริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)ที ค้างชําระเกิ น
กําหนดจํานวน 58.23 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
ไว้เต็มจํานวนแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที 31 ธันวาคม 256 และ 2561 ลูกหนี การค้าตามสั ญญาผ่อนชําระหรื อบริ ษทั เซ็ นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์
จํากัด จํานวน 59.38 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ลูกหนี ดังกล่าวค้างชําระเกินกําหนดที
ขาดสภาพคล่องทางการเงินและได้ผิดนัดชําระหนี ตามสัญญาผ่อนชําระ รวมทังมีอ ดี ตผูถ้ ือหุ้น ของลู กหนี เป็ น
บุคคลเดียวกับอดีตผูบ้ ริ หารการตลาดของบริ ษทั ดังนันบริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือหนี สงสัยจะสู ญไว้เต็มจํานวนแล้ว และ
โปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39
ณ วันที 31 ธันวาคม 256 และ 6 ลูกหนี การค้าดังกล่าว 2 ราย ที ค้างชําระเกิ นกําหนดอยู่ระหว่างฟ้ อ งร้ อ ง
สรุ ปดังนี
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
· บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน):
ยอดหนีทีคงค้าง
58,225,042
58,225,042
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
(58,225,042) (58,225,042)
สุ ทธิ
เมื อวันที 11 กัน ยายน 2549 กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม (ประกอบด้วย บริ ษ ัท สามารถคอร์ ป อเรชัน จํากัด
(มหาชน) (มีสัดส่ วนร้อยละ 60) บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด (มหาชน) (มีสัดส่ วนร้อยละ
30) และบริ ษ ัท สยามเวสท์แ มเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จํากัด (มี สั ด ส่ วนร้อยละ 10) ตามสั ญ ญาร่ วมการงาน
ลงวันที 11 พฤษภาคม 2549) (“ผูร้ ับจ้าง”) ได้ทาํ สัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
และบันทึกข้อตกลง ลงวันที 26 ตุลาคม 2550 กับ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) ในลักษณะ
ครบวงจรตังแต่ การก่อสร้าง จัดหาระบบอุปกรณ์ พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะ การเก็บขน การคัดแยก และการ
กําจัดขยะ ในพืนทีบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สัญญามีระยะเวลา 10 ปี นับตังแต่วนั ทีทอท. มีหนังสื อแจ้งให้
เริ มงาน (15 กันยายน 2549)
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 39

· บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด :
ยอดหนีทีคงค้าง
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
59,383,593
(59,383,593)
-

59,383,593
(59,383,593)
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สัญญารั บจ้ างบริ การ
เมื อวัน ที 1 มกราคม 2560 บริ ษ ัท ทําสั ญ ญารั บจ้างบริ การจากบริ ษ ัท เซ็ น ทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด
(“ผูว้ ่าจ้าง”) เพือบําบัดและกําจัดสิ งปฎิกูลหรื อวัสดุทีไม่ใช้แล้วที เป็ นอันตรายและ/หรื อไม่เป็ นอันตราย โดยมี
หลักประกันเป็ นเช็คจํานวน 300,000 บาท มีกาํ หนดระยะเวลา 1 ปี นับตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2560 ถึงวันที 31
ธันวาคม 2560 ภายใต้สัญญามีเงือนไขจํากัดบางประการเกียวกับการริ บหลักประกัน การคิดดอกเบียของหนี ที
ค้างชําระ การบอกเลิกสัญญา เป็ นต้น ต่อมาเมือวันที 1 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้แจ้งยกเลิกสัญญาจ้างบริ การ
พร้อมกับยกเลิกการให้เช่ากล่องบรรจุขยะอุตสาหกรรม และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39
สัญญาผ่ อนชําระ
เมือวันที 15 มีน าคม 2560 บริ ษทั ได้ตกลงทําหนังสื อสัญญาผ่อนชําระให้กบั บริ ษทั เซ็นทรั ล เวสต์ แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด เพื อชําระหนี คงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 57.09 ล้านบาท โดยให้หักกับยอดที
บริ ษทั ค้างชําระ จํานวน 8.29 ล้านบาท โดยกําหนดผ่อนชําระ 24 งวด เป็ นงวดรายเดื อน งวดที 1-3 งวดละ
300,000 บาท งวดที 4-6 งวดละ 600,000 บาท งวดที 7-12 งวดละ 2,400,000 บาท งวดที 13-15 งวดละ
3,000,000 บาท งวดที 16-23 งวดละ 3,500,000 บาทและงวดที 24 (วัน ที 15 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562) จํา นวน
2,985,583 บาท โดยเริ มชําระงวดแรกวันที 15 มีนาคม 2560 และงวดถัดไปทุกวันที 15 ภายใต้สัญญาผ่อนชําระ
มีเงือนไขที สําคัญหากบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ไม่ช ําระหนี งวดใดงวดหนึ งตามสัญญา
ยินยอมให้บริ ษทั ดําเนินการตามกฏหมายได้ทนั ที และกรณี ทีเป็ นค่าบริ การทีเกิดขึนใหม่บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จํากัด จะชําระเงินให้ตรงตามกําหนดทุกรอบเดื อนและต่ อไปทุกสิ นเดื อน หากผิดนัด ชําระ
ค่าบริ การงวดใดงวดหนึ ง ยินยอมให้บริ ษทั ยกเลิกสัญญาตัวแทนได้ทนั ที ทังนี บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ
เม้นท์ จํากัด จะต้องนําหนังสื อคําประกันมาเป็ นหลักประกันการชําระหนีในวงเงิน 5 ล้านบาทต่อมาเมือวันที
21 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้บอกยกเลิกหนังสื อผ่อนชําระดังกล่าวแล้ว และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 19 และ 39
8

ลูกหนีหมุนเวียนอืน
งบการเงินรวม

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

(บาท)
กิจการทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
รวม
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

8,415,509
8,415,509
(100,000)
8,315,509

8,475,723
8,475,723
8,475,723

5,499,071
6,370,280
11,869,351
(4,540,441)
7,328,910

4,780,408
6,444,462
11,224,870
(4,033,833)
7,191,037
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

(บาท)
ลูกหนีหมุนเวียนอื น –กิจการอืน ๆ
ลูกหนีอืน
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีกรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิมจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบียค้างรับ
เงินมัดจํา
อืน ๆ
รวม

58,372
1,053,004
1,680,616
4,466,170
694,896
100,000
362,451
8,415,509

72,631
1,163,227
1,736,623
4,396,585
412,405
100,000
594,252
8,475,723

47,779
933,592
4,332,962
649,569
100,000
306,378
6,370,280

46,285
1,040,305
4,275,962
387,058
100,000
594,852
6,444,462

เมือวันที 29 ตุลาคม 2561 บริ ษทั จ่ายเงินมัดจํา จํานวน , บาท ให้กบั บุคคลภายนอกเพือตรวจสอบเอกสาร
สิ ทธิ ในทีดินแปลงทีบริ ษทั จะซื อ จํานวนเนื อทีประมาณ ไร่ หากภายในวันที 31 พฤษภาคม 2562 ไม่แล้วเสร็ จ
บริ ษทั จะได้รับคื นเงินมัดจําดังกล่าวต่อมาเมือวันที กรกฎาคม
บริ ษทั ขยายระยะเวลาดังกล่าวเป็ นสิ นสุ ด
ภายในปี
ทังนี จนถึงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ยังไม่ได้ซือทีดิ นซึ งถือเป็ นการผิดนัด และ ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสู ญเงินมัดจําดังกล่าวแล้วทังจํานวน
9

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
สารเคมีและวัสดุอืนๆ
รวม
หัก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลง
สุ ทธิ

261,090
966,581
507,230
1,734,901
(91,856)
1,643,045

568,747
3,789,288
4,358,035
(50,227)
4,307,808

469,656
469,656
469,656

-
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2561
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2562
(บาท)

สําหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับลด
มูลค่าสิ นค้า

41,629
41,629

(31,359)
(31,359)

-

-

ณ วันที ธัน วาคม
และ
สิ นค้าคงเหลือ ของกลุ่มบริ ษทั จํานวน . 4 ล้านบาท และ . ล้านบาท
ตามลําดับ เป็ นสิ นค้าทีคาดว่าจะได้ประโยชน์ภายใน ปี
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือทีบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายสิ นค้า
50,489,295
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที
คาดว่าจะได้รับ (โอนกลับ)
41,629
รวม
50,530,924

41,659,217

9,721,302

-

(31,359)
41,627,858

9,721,302

-
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
10

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ทีจ่ าย
งบการเงินรวม

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

(บาท)
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทีจ่าย
สุ ทธิ
สําหรั บปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม
ขาดทุนจากการด้อยค่า/ตัดบัญชี
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า

11

20,184,039
20,184,039

20,446,300
20,446,300

20,181,869
20,181,869

20,444,922
20,444,922

285,473
285,473

41,316
(8,631,810)
(8,590,494)

285,473
285,473

(8,086,258)
(8,086,258)

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
วิธีราคาทุน :ณ วันที มกราคม
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที 3 ธันวาคม
หั ก ค่าเผือมูลค่าเงินลงทุนลดลง
สุ ทธิ

445,084,839
445,084,839
(382,919,579)
62,165,260

445,084,839
445,084,839
(445,084,839)
-

ณ วันที ธัน วาคม
บริ ษทั ได้ทบทวนการด้อยค่าจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ของกิ จการ ซึ งผูบ้ ริ หาร
คํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของธุ รกิจผลิตและหลอมอลูมิเนี ยมสําเร็ จรู ปนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) จาก
เศษอลูมิเนี ยม (AL Scrap) และขีเถ้าอลูมิเนี ยม (AL Dross) โดยว่าจ้างบริ ษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระสองราย โดยวิธี
มูลค่ าจากการใช้สิ นทรัพ ย์ข องกิ จการ ตามรายงานลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทังนี ผูป้ ระเมินราคาอิส ระได้
ประมาณกระแสเงินสดอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินของธุ รกิจของบริ ษทั ย่อย ซึ งได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หาร
โดยคิดลดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี การประเมินมูลค่านีพิจารณาจากข้อมูลระดับ

57

บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อสมมติฐานสําคัญทีใช้ในการคํานวณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน มีดงั นี
1) อัต ราคิ ด ลดสะท้อ นถึ งการประเมิ น สถานการณ์ ต ลาดในปั จ จุบ ัน ของมู ล ค่ า เงิ น ตามเวลาและความเสี ยง
เฉพาะเจาะจงของสิ นทรัพย์ ในอัตราร้อยละ 11.90 ต่อปี
2) สมมติฐานของกระแสเงินสดจากประมาณการกําไรขันต้นใกล้เคียงกับอัตรากําไรขันปกติของบริ ษทั ย่อยจาก
ประสบการณ์ในอดีต ซึ งเชือว่าเป็ นข้อมูลทีดีทีสุ ด ทีสามารถหาได้ในการประมาณการนี
3) อัตราการเติบโตของกิ จการจากประมาณการอัตราการเติบโตของกิ จการจากประสบการณ์ ในอดีต และการ
คาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรม ในร้อยละ 2.5 ต่อปี
จากสมมติฐานข้างต้น มูลค่าที คาดว่าจะได้รับคืนฯ ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจทีเอส อลูมิเนี ยม แอนด์
เมทเทิ ล จํากัด) เท่ากับ 2.07 บาทต่อหุ ้น ดังนัน บริ ษทั จึงได้โอนกลับค่ าเผือมูลค่าเงิน ลงทุน ลดลง จํานวน 62.17
ล้านบาท ในกําไรขาดทุนสําหรับปี 2562
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที

บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากัด(**)
บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์
เมทเทิล จํากัด

บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชันแนล จํากัด(**)
บริ ษทั เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค
(บีเอ็มที-เอเชีย) จํากัด(*)

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ธันวาคม

2 และ 61 มีดงั นี
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
2562
2561
(ร้ อยละ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนชําระแล้ว
ราคาทุน
2562
2561
2562
2561
(ล้ านบาท)

ลักษณะ
ธุรกิจ

ประเทศที
ดําเนิน
ธุรกิจ

อยูร่ ะหว่าง
การชําระบัญชี

ไทย

100

100

10

10

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

จําหน่ายสิ นค้า
ประเภทวัตถุดิบ
อลูมิเนียม เศษ
วัตถุดิบอลูมิเนียม
และโลหะทุกชนิด

ไทย

100

100

150

150

169,999,958

169,999,958

107,834,698

169,999,958

อยูร่ ะหว่าง
การชําระบัญชี

ไทย

100

100

200

200

199,999,400

199,999,400

199,999,400

199,999,400

-

-

ยังไม่ได้เริ ม
ดําเนินงาน
เชิงพาณิ ชย์

ไทย

80

80

3

3

68,085,481

68,085,481

68,085,481

68,085,481

-

-

363

363

445,084,839

445,084,839

382,919,579

445,084,839

62,165,260

-

รวม

การด้อยค่า
2562
(บาท)

2561

ราคาทุน – สุ ทธิ
2562
2561

-

-

62,165,260

-

* ยังไม่เริ มดําเนินงานเชิงพาณิ ชย์ และผลการดําเนินงานไม่เป็ นสาระสําคัญ
** จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมือวันที

สิ งหาคม

อยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี

ในปี 2562 และ 2561 บริ ษทั ไม่มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
12

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินลงทุนระยะยาวอืน
งบการเงินรวม
2562
2561
สลากออมสิ นพิเศษ
หัก สลากออมสิ นพิเศษส่ วนทีครบกําหนด
รับชําระภายในหนึงปี
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

85,000,000

(บาท)
55,000,000
80,000,000

50,000,000

(45,000,000)
40,000,000

55,000,000

50,000,000

(40,000,000)
40,000,000

รายการเคลือนไหวระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

สลากออมสิ นพิเศษ
ณ วันที มกราคม
ซื อระหว่างปี
ขายระหว่างปี
ณ วันที ธันวาคม

55,000,000
30,000,000
85,000,000

53,000,000
10,000,000
(8,000,000)
55,000,000

50,000,000
30,000,000
80,000,000

40,000,000
10,000,000
50,000,000

ณ วันที ธันวาคม
และ
เงินลงทุนระยะยาวอืนเป็ นสลากออมสิ นพิเศษของบริ ษทั จํานวน 80 ล้านบาท
และ ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีอายุ ปี ครบกําหนดถอนตังแต่วนั ที
มกราคม
ถึงวันที ธันวาคม
ณ วันที 3 ธันวาคม 256 และ 256 เงิ นลงทุนระยะยาวอืนเป็ นสลากออมสิ นพิเศษของบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที
เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิ ล จํากัด) จํานวน 5 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม มีอายุ 3 ปี
ครบกําหนดถอนวันที 25 กันยายน 2563
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
13

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

อสั งหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(บาท)
ทีดิน
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562
จัดประเภทรายการจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ณ วันที ธันวาคม 62

23,985,900
23,985,900
24,895,480
48,881,380

ค่ าเผือการด้ อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562
จัดประเภทรายการจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
โอนกลับ
ณ วันที ธันวาคม 62

8,009,444
8,009,444
8,313,173
(5,393,451)
10,929,166

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 61
ณ วันที ธันวาคม 62

15,976,456
37,952,214
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 อสั งหาริ มทรัพ ย์เพื อการลงทุ นที เป็ นโฉนดที ดิ น จํานวน 6 ฉบับ และเป็ น นส.3 ก.
จํานวน 5 ฉบับ มีเนื อทีรวม 428 ไร่ 19.1 ตารางวา (แบ่งให้เช่ าเนื อทีรวม 308 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ส่ วนที เหลือ
เป็ นที ดิ นรอการใช้ประโยชน์) มีมูลค่ าสุ ทธิ ทางบัญชี จํานวน 38 ล้านบาท เมือวันที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที
กุมภาพันธ์
บริ ษทั ให้บุคคลอืน 3 รายเช่ าที ดิ นเป็ นระยะเวลา - ปี ในอัตราค่าเช่ าปี ละ , ถึง ,
บาท โดยผูเ้ ช่าต้องชําระค่าเช่าปี ละครัง
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ทบทวนการด้อยค่าจากการประเมินราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ซึ งประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ตามรายละเอี ยดที กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14
โดยมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนเพิมขึน บริ ษทั จึงได้โอนกลับค่าเผือการด้อยค่า
จํานวน 5.39 ล้านบาท ในกําไรขาดทุนสําหรับปี 2562

โอนกลับค่าเผือการด้อยค่าอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
5,393,451
-

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที 3
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุ นที เป็ นโฉนดที ดิ น จํานวน 2 ฉบับ และเป็ น นส 3 ก.
จํานวน 2 ฉบับ มีเนื อที รวม 211 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา (แบ่งให้เช่ าเนื อที รวม 101 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา ส่ วน
ทีเหลือเป็ นทีดินรอการใช้ประโยชน์) มีมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี จํานวน 16 ล้านบาท เมือวันที1 กันยายน 2560 วันที
1 และ 4 มกราคม 2561 บริ ษทั ให้บุคคลอื น 2 รายเช่ าที ดิ นเป็ นระยะเวลา 2 -3 ปี ในอัตราค่าเช่ าปี ละ 18,682 ถึง
52,400 บาท โดยผูเ้ ช่าต้องชําระค่าเช่าปี ละครัง
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
14

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตัง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนําเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม 61
จัดประเภทรายการ
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ
มกราคม 62
จัดประเภทรายการเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เพิมขึน
โอน
ตัดบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 62

263,852,512
233,645
-

21,842,404
-

160,801,880
7,936,822
-

310,001,323
126,000
7,901,278
-

106,630,423
7,210
146,375
-

82,632,928
2,140,008
538,436
1,105,329
(695,588)

5,388,427
353,231
232,010
(1,182)

10,745,697
(2,140,008)
1,500,000
(1,350,000)

32,902,955
23,052,479
(17,321,814)
-

994,798,549
25,811,001
(2,046,770)

264,086,157

21,842,404

168,738,702

318,028,601

106,784,008

85,721,113

5,972,486

8,755,689

38,633,620

1,018,562,780

(24,895,480)
9,570,282
248,760,959

21,842,404

8,539,571
177,278,273

128,000
3,585,734
321,742,335

333,000
3,921,453
111,038,461

1,848,376
4,695,284
(4,214,029)
88,050,744

469,202
67,017
(987,271)
5,521,434

287,430
(363,500)
8,679,619

28,087,294
(20,809,059)
(710,636)
45,201,219

(24,895,480)
40,723,584
(6,275,436)
1,028,115,448

63

บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตัง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนําเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเสือมราคาสะสม
ณ วันที มกราคม 61
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ
มกราคม 62
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 62

-

8,516,715
616,778
-

112,737,912
6,467,633
-

151,100,449
9,004,408
-

56,711,604
3,624,947
-

46,504,945
1,967,757
7,246,791
(568,639)

2,707,964
780,794
(1,072)

6,858,518
(1,967,757)
1,084,567
(1,118,976)

-

385,138,107
28,825,918
(1,688,687)

-

9,133,493
892,994
10,026,487

119,205,545
6,526,966
125,732,511

160,104,857
9,458,024
169,562,881

60,336,551
3,920,985
64,257,536

55,150,854
6,799,956
(3,801,553)
58,149,257

3,487,686
837,432
(843,899)
3,481,219

4,856,352
1,144,499
(362,064)
5,638,787

-

412,275,338
29,580,856
(5,007,516)
436,848,679
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตัง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนําเสี ย

งบการเงินรวม
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเผือการด้อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที มกราคม 2561
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ
มกราคม 62
จัดประเภทรายการเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เพิมขึน
ตัดบัญชี
โอนกลับ
ณ วันที ธันวาคม 62

94,319,961
-

7,476,766
-

29,517,380
-

88,257,216
-

22,729,640
-

12,460,728
(110,453)

267,377
(107)

231,025
(231,022)

30,436,800
-

285,696,893
(341,582)

94,319,961

7,476,766

29,517,380

88,257,216

22,729,640

12,350,275

267,270

3

30,436,800

285,355,311

(8,313,173)
(28,300,480)
57,706,308

(755,710)
6,721,056

4,703,811
34,221,191

(50,531,167)
37,726,049

(12,782,397)
9,947,243

8,029,025
(295,838)
(8,423,908)
11,659,554

383,206
(105,033)
(122,101)
423,342

3,301,109
33,737,909

(8,313,173)
17,096,352
(400,871)
(100,915,766)
192,821,853

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิของบริ ษทั
รวม ณ วันที ธันวาคม 61

169,766,196
169,766,196

5,232,145
5,232,145

20,015,777
20,015,777

69,666,528
69,666,528

23,717,817
23,717,817

18,219,984
18,219,984

2,217,530
2,217,530

3,899,334
3,899,334

8,196,820
8,196,820

320,932,131
320,932,131

ภายใต้กรรมสิ ทธิของบริ ษทั
รวม ณ วันที ธันวาคม 62

191,054,651
191,054,651

5,094,861
5,094,861

17,324,570
17,324,570

114,453,405
114,453,405

36,833,682
36,833,682

18,241,933
18,241,933

1,616,873
1,616,873

2,361,631
2,361,631

11,463,310
11,463,310

398,444,916
398,444,916

679,201
(3)
679,201
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตัง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนําเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ราคาทุน
ณ วันที มกราคม 2561
จัดประเภทรายการ
เพิมขึน
โอน
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ
มกราคม 62
จัดประเภทรายการเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เพิมขึน
โอน
ตัดบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 62

227,831,576
233,645
-

21,842,404
-

160,801,880
7,936,821
-

180,883,175
126,000
7,901,278
-

94,325,275
7,210
146,375
-

43,081,886
2,140,008
519,405
727,032
(39,400)

3,726,361
344,425
220,450
-

6,582,389
(2,140,008)
1,500,000
-

2,364,932
22,763,845
(16,931,956)
-

741,439,878
25,494,530
(39,400)

228,065,221

21,842,404

168,738,701

188,910,453

94,478,860

46,428,931

4,291,236

5,942,381

8,196,821

766,895,008

(24,895,480)
9,570,282
212,740,023

21,842,404

8,539,571
177,278,272

128,000
3,566,634
192,605,087

333,000
3,921,453
98,733,313

1,209,779
4,695,284
(3,242,589)
49,091,405

412,680
67,017
(398,348)
4,372,585

287,430
(363,500)
5,866,311

28,068,194
(20,789,959)
(710,636)
14,764,420

(24,895,480)
40,009,365
(4,715,073)
777,293,820
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตัง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนําเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

(บาท)
ค่ าเสือมราคาสะสม
ณ วันที มกราคม 61
จัดประเภทรายการ
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ
มกราคม 62
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ตัดบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 62

-

8,516,716
616,777
-

112,737,912

-

110,069,668
5,962,706
-

52,678,200
3,335,070
-

21,607,050
1,967,757
5,897,680
(31,063)

1,374,672
733,135
-

2,948,600
(1,967,757)
1,074,915
-

-

309,932,818
24,087,916
(31,063)

-

9,133,493
892,994
10,026,487

119,205,545
6,526,966

116,032,374
6,416,043

56,013,270
3,631,106

125,732,511

122,448,417

59,644,376

29,441,424
6,387,820
(3,111,772)
32,717,472

2,107,807
802,918
(341,709)
2,569,016

2,055,758
1,134,847
(362,064)
2,828,541

-

333,989,671
25,792,694
(3,815,545)
355,966,820

6,467,633
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
ทีดินและ
ส่ วนปรับปรุ ง

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ต้นทุนทีดินเพือ
เป็ นทีตัง
หลุมฝังกลบ
กากอุตสาหกรรม
อันตราย

ต้นทุนหลุม
ฝังกลบ

อาคาร
และระบบ
บําบัดนําเสี ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระบบ
เครื องจักร
สาธารณูปโภค และอุปกรณ์

เครื องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

162,382,527

-

-

181,813

41,613

-

-

162,382,527

8,029,025
(50,520)

383,206
(21,567)

679,201

3,301,109

8,160,318

403,252

679,201

3,301,109

(8,313,173)
17,096,352
(72,087)
(45,616,190)
125,477,429

(บาท)
ค่ าเผือการด้อยค่ าของสินทรั พย์
ณ วันที มกราคม 561
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ
มกราคม 62
จัดประเภทรายการเป็ น
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เพิมขึน
ตัดบัญชี
โอนกลับ

7,476,766

29,517,380

32,421,237

17,473,429

-

-

-

-

75,270,289

7,476,766

29,517,380

32,421,237

17,473,429

(8,313,173)
(19,391,542)
47,565,574

(755,710)
6,721,056

4,703,811
34,221,191

(16,735,226)
15,686,011

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ภายใต้กรรมสิ ทธิของบริ ษทั
รวม ณ วันที ธันวาคม 61

152,794,932
152,794,932

5,232,145
5,232,145

20,015,776
20,015,776

40,456,842
40,456,842

20,992,161
20,992,161

16,805,694
16,805,694

2,141,816
2,141,816

3,886,623
3,886,623

8,196,821
8,196,821

270,522,810
270,522,810

ภายใต้กรรมสิ ทธิของบริ ษทั
รวม ณ วันที ธันวาคม 62

165,174,449
165,174,449

5,094,861
5,094,861

17,324,570
17,324,570

54,470,659
54,470,659

30,349,220
30,349,220

8,213,615
8,213,615

1,400,317
1,400,317

2,358,569
2,358,569

11,463,311
11,463,311

295,849,571
295,849,571

ณ วันที

ธันวาคม 62

75,270,289
-

(8,733,712)
8,739,717

181,813
-

41,613

-
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค่าเสื อมราคาแสดงรวมไว้ใน
งบการเงินรวม
2562
2561
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

27,637,495
1,943,361
29,580,856

26,969,610
1,856,308
28,825,918

งบการเงินรวม
2562
2561
ขาดทุนจากการตัดบัญชีอุปกรณ์
1,267,920
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน 17,096,352
รายการโอนกลับค่าเผือการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
(101,316,637)
รวมขาดทุน (โอนกลับ)
(82,952,365)

135,338
135,338

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
24,304,465
22,699,605
1,488,229
1,388,311
25,792,694
24,087,916
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
899,528
4,288
17,096,352
(45,688,277)
(27,692,397)

4,288

· ที ดิ น และส่ วนปรั บ ปรุ งที ดิ น และต้น ทุ น ที ดิ น เพื อเป็ นที ตังหลุ ม ฝั งกลบมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ท างบัญ ชี ณ วัน ที 31
ธันวาคม 2562 และ 2561 จํานวน 170.27 ล้านบาท และ 158.03 ล้านบาท ตามลําดับ
ที ดิ นทังหมดมีเนื อที ดิ นรวม 89 ไร่ 1 งาน 8.9 ตารางวา ตังอยู่ในพื นที ตําบลโนนหมากเค็ง อําเภอวัฒ นานคร
จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย
- โฉนดทีดิน จํานวน 15 ฉบับ มีเนือทีดินรวม 336 ไร่ 3 งาน 48.9 ตารางวา
- นส.3 ก. จํานวน 3 ฉบับ มีเนือทีดินรวม 152 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
· ที ดิ น ทังหมดของบริ ษ ัท อยู่ร ะหว่ างการสอบเขตแนวที ตังของที ดิ น ในเรื องความถู ก ต้อ งของหลักฐานใน
กรรมสิ ทธิ ที ดิ นทีปราศจากข้อผูกพันใดในทางกฏหมายทังสิ ทธิ ยึดหน่ วง ภาระจํายอม และสิ ทธิ เรี ยกร้องอืนๆ
เป็ นต้น ซึ งจนถึงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผูบ้ ริ หารแจ้งว่ายังไม่แล้วเสร็ จ
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

· ทังนี ที ดิ น ที ตังทรั พ ย์สิ น ของบริ ษัท ที จัง หวัด สระแก้ว ตังอยู่ ใ นเขต “ที ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ช นบทและ
เกษตรกรรม” ตามข้อ 7 (5) และข้อ 12 ตามกฏกระทรวงให้ใช้บ ังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558
แห่ งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ งแก้ไขเพิมเติ มโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที 3) พ.ศ.
2535 และที ดิ นดังกล่าวยังตังอยู่ในเขตป่ าสงวนแห่ งชาติ “ป่ าท่ากระบาก” ตามกฏกระทรวงฉบับที 330 (พ.ศ.
2511) และ ฉบับ ที 1, 111 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติ ป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ ง
กฏกระทรวงฉบับ ที 330 ได้ป ระกาศให้ เป็ นป่ าสงวนแห่ งชาติ เมื อวัน ที 15 กรกฎาคม 2511 และตามกฏ
กระทรวงให้ ใช้บังคับ ผังเมือ งรวมจังหวัด สระแก้ว พ.ศ. 2558 แห่ งพระราชบัญ ญัติ ก ารผังเมื อง พ.ศ. 2518
อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระเมินราคาได้สอบถามสํานักงานทีดิน จังหวัดสระแก้ว แจ้งว่าในปั จจุบนั ทีดินในบริ เวณทีตัง
ทรัพย์สินของบริ ษทั ยังมีการซื อขาย เปลียนมืออย่างต่อเนื อง ซึ งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั เชื อว่าจะไม่มีผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ในปัจจุบนั
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ลําดับชันมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของที ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประเมิน โดยผูป้ ระเมินราคาอิส ระสองราย และมี ป ระสบการณ์
การประเมินราคาทรั พ ย์สิ นประเภทดังกล่ า ว
การประเมินมูลค่านีพิจารณาจากข้อมูลระดับ
· ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนี ยม แอนด์ เมทเทิล จํากัด) ได้ทบทวน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินราคาอิสระสองราย เพือทําการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์โดยทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยเปรี ยบเทียบมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
ทีก่อให้เกิดเงินสดกับมูลค่าสุ ทธิ ทางบัญชี รายละเอียดดังนี
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ ษัท
บริ ษทั ได้ทดสอบการด้อยค่าจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยการคํานวณมูลค่าที
คาดว่าจะได้รับคืนของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามรายงานลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทังนี ได้พิจารณาการ
คํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ (Value-in-use) (โดยคํานวณประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคต
ให้ เป็ นปั จจุ บ ัน (Discounted Cash Flow) (“DCF”) อย่างต่ อ เนื อง) ซึ งและอ้างอิ งประมาณการทางการเงิ น
ครอบคลุมระยะเวลาการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ ภายใต้ขอ้ สมมติฐานจากผลประกอบการในอดีตทีผ่านมา
เป็ นฐานตังต้น รวมทัง ทรัพย์สินดังกล่าวมีความถูกต้องและความมีอยูจ่ ริ งของกรรมสิ ทธิ ในทรัพย์สินทีประเมิน
ตามกฏหมายมีดงั นี
รายละเอียด
มูลค่ากิจการ

หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน
วิธีการรายได้ (Income approach) (ล้านบาท)
334
อัตราคิดลดกระแสเงินสด (Discounted cash flow) (ร้อยละต่อปี )
9.04
อัตราการเติบโต
คงทีตลอดโครงการ
ระยะเวลาโครงการเหลือ (ปี )
13 และ 40

ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินถาวรของบริ ษทั บางรายการตํากว่าและบางรายการสู งกว่ามูลค่า
ทางบัญชี จึงมีผลทําให้บริ ษทั โอนกลับค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ จํานวน 45.62 ล้านบาท หักขาดทุนจาก
การด้อยค่าฯ (11.30 ล้านบาท) คงเหลือสุ ทธิ จํานวน 34.31 ล้านบาท ในกําไรขาดทุนสําหรับปี 2562
บริ ษัทย่ อย (บริ ษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิ ล จํากัด)
บริ ษทั ย่อยได้ทดสอบการด้อยค่าจากการประเมินราคาสิ นทรัพย์ ซึ งผูป้ ระเมินราคาอิสระคํานวณมูลค่าทีคาดว่า
จะได้รับคื นของที ดิ น อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 106.20 ล้านบาท ตามรายงานลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2563
ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย (โดยการวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach)) มีผลทํา
ให้มูลค่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์บางรายการตํากว่าและบางรายการสู งกว่ามูลค่าทางบัญชี จึงมีผลทําให้บริ ษทั
ย่อยโอนกลับค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ จํานวน 55.30 ล้านบาท ในกําไรขาดทุนสําหรับปี 2562
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

· ต้นทุนทีดินเพือเป็ นทีตังของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาว่าอาจไม่ส ามารถนําไปใช้เพือวัต ถุประสงค์อืนอีกหลังจากปิ ดหลุมฝั งในอนาคต
ดังนันบริ ษทั จึงมีนโยบายทีจะตัดค่าเสื อมเป็ นต้นทุนบริ การตามวิธีปริ มาณกากของเสี ยอันตรายทีฝังกลบแล้ว
เทียบกับปริ มาณกากของเสี ยอันตรายทังหมดทีสามารถฝังกลบได้ในแต่ละหลุม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ต้นทุนทีดินเพือเป็ นทีตังของหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย ประกอบด้วย

L1
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
ค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

6.44
(4.19)
(2.25)
-

หมายเลขหลุมฯ
L2 (ปิ ดถาวร)
L3
(ล้ านบาท)
7.94
7.46
(4.94)
(0.90)
(3.00)
(1.47)
5.09

รวม
21.84
(10.03)
(6.72)
5.09
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

· ต้นทุนหลุมฝังกลบ
ต้นทุนหลุมฝังกลบเป็ นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าก่อสร้างหลุมในส่ วนที เป็ นค่ากันและปิ ดหลุมสําหรับหลุมทีได้
เปิ ดให้บริ การแล้ว (ได้รวมประมาณการหนี สิ นการปิ ดหลุมฝังกลบถือเป็ นต้นทุนหลุมฝังกลบฯ ณ วันที
ธันวาคม
มีจาํ นวน 24.14 ล้านบาท) มียอดคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม
จํานวน 17.32 ล้านบาท
ประกอบด้วย

ต้นทุนหลุมฝังกลบฯ
ราคาทุน
หัก ค่าเสื อมราคาสะสม
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี ณ วันที
31 ธันวาคม 2562

หมายเลขหลุมฯ
หลุมฝังกลบกาก
หลุมฝังกลบกาก
อุตสาหกรรมอันตราย
อุตสาหกรรมไม่อนั ตราย
L1
L2 (ปิ ดถาวร)
L3
L5 (ปิ ดถาวร)
L6
(ล้ านบาท)
33.29
57.56
16.48
45.52
24.43
(32.49)
(34.04)
(4.55)
(40.60)
(14.05)
(0.80)
-

(23.52)

(2.67)

-

9.26

(4.92)
-

รวม
177.28
(125.73)

(2.32)

(34.23)

8.06

17.32
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

· งานระหว่างก่อสร้าง
·

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 งานระหว่างก่อสร้างราคาทุน จํานวน 14.76 ล้านบาท หักค่าเผือการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ จํานวน 3.30 ล้านบาท ทีอยูร่ ะหว่างก่อสร้างทียังไม่แล้วเสร็ จประกอบด้วย
ประเภทงานก่อสร้าง
เปิ ดพืนทีหลุมฝังกลบ L6 เพิมเติม
อาคารปรับเสถียร
ลานวางภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม
(กล่อง Roll-off)
อาคารโรงอิฐและโรงปุ๋ ย
อาคารสํานักงานสระแก้ว
แท้งค์จดั เก็บปูนขาว
แท้งค์สาํ รองนําดับเพลิง
งานก่อสร้างอืนๆ
รวมราคาทุน

ต้นทุน
ต้นทุนที
งบประมาณ เกิดขึนแล้ว
(ล้ านบาท)
1.38
0.95
7.42
6.72
4.50
2.94
40.00
1.31
2.00
0.89
60.44

4.37
0.26
0.40
1.16
0.41
0.49
14.76

คงเหลือ

ระยะเวลาทีคาดว่าจะ
แล้วเสร็ จโดยประมาณ

0.43
0.70

มีนาคม 2563
เมษายน 2563

0.13
2.68
39.60
0.15
1.59
0.40
45.68

กรกฎาคม 2563
ธันวาคม 2563
ธันวาคม 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
เมษายน 2563

· ราคาทรั พ ย์สินของกลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษ ัทก่ อนหักค่ าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิ ด
ค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ ยงั คงใช้งานจนถึงวันที ธันวาคม
มีจ าํ นวน 95.83 ล้านบาท และ
56.10 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลําดับ
15

เงินจ่ ายล่ วงหน้ าค่ าสิ นทรัพย์
ณ วันที

ธันวาคม

และ 6 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์ ดังนี
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

โครงการกลันนํามันจากพลาสติก
หัก ค่าเผือการด้อยค่า
สุ ทธิ

80,000,000
(80,000,000)
-

80,000,000
(80,000,000)
-

80,000,000
(80,000,000)
-

80,000,000
(80,000,000)
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์จาํ นวนเงิน 80 ล้านบาท เป็ นเงินล่วงหน้าค่าเครื องจักรเตากลันนํามันจากพลาสติก
ชุดละ 20 ล้านบาท จํานวน 4 ชุด ตามสัญญาซื อขายระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เทอร์ ม เอ็นจิเนี ยริ ง จํากัด ลงวันที
20 พฤศจิกายน 2551 และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
16

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนอืน

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที ธันวาคม 62

42,076,923
42,076,923
42,076,923

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ทางบัญชี
(บาท)
499,997
499,997
499,997

ตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม 62

7,191,781
7,191,781
7,191,781

13,371
49,999
63,370
50,000
113,370

7,205,152
49,999
7,255,151
50,000
7,305,151

ค่ าเผือการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที มกราคม 561
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562
เพิมขึน
ณ วันที ธันวาคม 62

34,885,142
34,885,142
34,885,142

89,756
89,756

34,885,142
34,885,142
89,756
34,974,898

-

436,627
296,871

436,627
296,871

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์บริ หาร
จัดการและกําจัดขยะ

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 61
ณ วันที ธันวาคม 62

รวม
42,576,920
42,576,920
42,576,920

75

บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที ธันวาคม 62

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์บริ หาร
คอมพิวเตอร์
จัดการและกําจัดขยะ
ทางบัญชี
รวม
(บาท)
42,076,923
483,000
42,559,923
42,076,923
483,000
42,559,923
42,076,923
483,000
42,559,923

ตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ณ วันที ธันวาคม 62

7,191,781
7,191,781
7,191,781

8,416
48,300
56,716
48,300
105,016

7,200,197
48,300
7,248,497
48,300
7,296,797

ค่ าเผือการด้ อยค่ าสะสม
ณ วันที มกราคม 561
ไม่เปลียนแปลงระหว่างปี
ณ วันที ธันวาคม 61 และ 1 มกราคม 2562
เพิมขึน
ณ วันที ธันวาคม 62

34,885,142
34,885,142
34,885,142

84,512
84,512

34,885,142
34,885,142
84,512
34,969,654

-

426,284
293,472

426,284
293,472

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที ธันวาคม 61
ณ วันที ธันวาคม 62
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริ หารจัดการและกําจัดขยะ
ในปี 2553 บริ ษทั ทําสัญญาว่าจ้างบริ ษทั อืนแห่ งหนึ งเขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการบริ หาร
จัดการในธุรกิจกําจัดขยะ มูลค่าตามสัญญาจํานวน 48.08 ล้านบาท และบริ ษทั ได้จ่ายชําระเงินเต็มจํานวนแล้ว ซึ ง
ผูบ้ ริ หารชุดเดิมพิจารณาว่าโปรแกรมมีความสมบูรณ์พร้อมขาย แต่เนืองจากไม่สามารถขายได้ตามทีประมาณไว้
ต่อมาคณะกรรมการบริ หารชุดเดิมจึ งพิจารณาตังค่าเผือการด้อยค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าว เป็ นจํานวน
35 ล้านบาท และต่ อมาคณะกรรมการบริ หารชุด เดิ มได้แก้ไขสั ญ ญาข้างต้น เพื อยกเลิกส่ วนของสัญ ญาการ
ให้บริ การรักษาระบบรายปี และขอรั บเงิน คืนบางส่ วน เป็ นเงินจํานวน 6 ล้านบาท คงเหลือเป็ นจํานวน 42.08
ล้านบาท
ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสํ า หรั บ ปี สิ นสุ ด วัน ที ธั น วาคม 2 และ 61 จํา นวน 50,000 บาท และ 49,999 บาท
ตามลําดับ ในงบการเงิ นรวม และจํานวน 48,300 บาท และ 48,300 บาท ตามลําดับ ในงบการเงิน เฉพาะกิ จการ
แสดงรวมไว้ในค่าใช้จ่ายบริ หารทังจํานวน
การวัดมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษ ัท/บริ ษ ัทได้ทบทวนการด้อยค่ าจากการประเมินราคาของสิ นทรัพ ย์ไม่ มี
ตัวตน ซึ งประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ตามรายละเอียดทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
14 โดยมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตํากว่ามูลค่าทางบัญชี จํานวน 0.09 ล้านบาท และ 0.84
ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ ตามลําดับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงบันทึกเป็ นขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในกําไรขาดทุนสําหรับปี 2562
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ถูกจัดลําดับชันการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที 3
17

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน
2562
เงินมัดจําและเงินประกัน
เงินวางศาล
เงินวางกรมบังคับคดี
รวม

งบการเงินรวม

2,498,980
2,498,980

2561

2,408,980
2,014,140
737,426
5,160,546

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1,798,980
1,798,980

1,708,980
737,426
2,446,406
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ทีเกิดจากผลแตกต่างชัวคราวทีมิได้รับรู ้ในงบการเงิน ณ วันที 1 ธันวาคม
2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(ล้ านบาท)
ผลแตกต่างชัวคราว
109
10
100
9
ยอดขาดทุนยกไป
1
2
1
รวม
110
12
100
10
ขาดทุนทางภาษีจะสิ นอายุในปี 2562 ถึงปี 2566 ผลแตกต่ างชัวคราวที ใช้หักภาษีทียังไม่สินอายุตามกฎหมาย
เกี ยวกับภาษีเงิ นได้ปัจจุบ ันนันและกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่ าของผลประโยชน์พนักงานซึ งบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยยังมิได้รับ รู ้รายการดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพ ย์ภ าษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เนื องจากยังไม่มีค วามเป็ นได้
ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีเพี ยงพอที จะใช้ประโยชน์ทางภาษีด ังกล่าว และโปรด
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35

19

เจ้ าหนีการค้ า
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

กิจการอืน ๆ
- เจ้าหนีบริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอน
เม้นท์ แคร์ จํากัด
56,473,032
- เจ้าหนีบริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์
แมนเนจเม้นท์ จํากัด
8,158,940
- เจ้าหนีรายอืนๆ
27,112,112
รวม
91,744,084

56,473,032

56,473,032

56,473,032

8,158,940
28,859,079
93,491,051

8,158,940
25,468,458
90,100,430

8,158,940
25,586,908
90,218,880

เจ้าหนี การค้ารายบริ ษทั สุ วรรณภูมิ เอ็นไวรอนเม้นท์ แคร์ จํากัด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีจาํ นวน
56.47 ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ได้รวมหนี ค่ าบริ หารจัดการขยะที ท่ าอากาศยาน
สุ วรรณภู มิ โดยไม่ มีสั ญ ญาและไม่ มีห ลักฐานต้น ฉบับ ที เกิ ด ขึ นในปี 2553 ถึง 2557 จํา นวน 32.31 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หารใหม่ได้ขอให้เจ้าหนี รายดังกล่าวรับรองหลักฐานการเป็ นหนี เพื อยืนยันความเป็ นหนี
ระหว่างกัน
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เจ้าหนี การค้ารายบริ ษทั เซ็ นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ณ วันที 31 ธัน วาคม 256 และ 256 จํานวน 8.16
ล้านบาท ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ บริ ษ ัทได้ขอผ่อนชําระหนี โดยขอหักกับยอดที ลูกหนี
บริ ษทั เซ็นทรัล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ค้างชําระ ต่อมาเมือวันที 21 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้บอกยกเลิกหนังสื อ
ผ่อนชําระดังกล่าว และโปรดสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 และ 39
20

เจ้ าหนีหมุนเวียนอืน
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

21

บุคคลทีเกียวข้องกัน
กิจการอืน ๆ
รวม

439,583
11,722,074
12,161,657

266,508
11,064,057
11,330,565

438,068
11,451,781
11,889,849

266,508
10,797,417
11,063,925

เจ้ าหนีหมุนเวียนอืน – กิจการอืน ๆ
เจ้าหนีอืน
เจ้าหนีค่าทรัพย์สิน
ค่าเช่าทีดินรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนีกรมสรรพากร
อืน ๆ
รวม

7,419,349
438,980
17,737
574,736
1,372,308
1,898,964
11,722,074

3,211,828
4,163,659
18,887
467,503
1,072,533
2,129,647
11,064,057

7,207,095
438,980
17,737
574,736
1,317,319
1,895,914
11,451,781

2,998,702
4,163,659
18,887
416,839
1,072,533
2,126,797
10,797,417

ดอกเบียค้ างจ่ าย
งบการเงินรวม
2562
2561
ดอกเบียค้างจ่ายภายใต้คดีฟ้องร้อง
รวม

1,408,959
1,408,959

(บาท)
1,243,155
1,243,155

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
177,173
177,173

141,685
141,685
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ธันวาคม
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
รวม

10,226,757
10,226,757

6,890,166
6,890,166

7,469,390
7,469,390

4,653,294
4,653,294

การเปลียนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับแต่ละ
ปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ผล(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
อืนๆ
ผลประโยชน์จ่าย
ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนของโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที ธันวาคม

6,890,166

5,425,153

4,653,294

4,087,782

847,975
758,477
115,630
1,722,082

721,797
86,036
807,833

616,833
647,430
89,610
1,353,873

644,851
67,734
712,585

1,614,509

796,020

-

(138,840)

-

10,226,757

6,890,166

7,469,390

1,462,223

(8,233)
(138,840)
4,653,294
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสําหรั บผลประโยชน์ พนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
อายุครบเกษียณ (ปี )
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตรามรณะ
อัตราการทุพพลภาพ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ร้ อยละ)
1.61 - 1.71
2.55 - 3.02
5.00 - 5.50
5.00 - 5.50
60
60
2.39 - 28.65*
2.39 - 28.65*
ของ TMO 2017**
105 ของ TMO 2017**
รวมไว้ในอัตรามรณะ
รวมไว้ในอัตรามรณะ

* ขึนอยูก่ บั ระยะเวลาการทํางานของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 60 ประเภทสามัญ (TMO 2017 : Male and Female Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีอาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน โดยถือว่าข้อสมมติ อืนๆ คงที จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี
ผลกระทบต่อประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
มีดงั นี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(ล้ านบาท)
ผลกระทบต่ อประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับ
ผลประโยชน์ พนักงาน
อัตราคิ ดลด
เพิมขึนร้อยละ .
(0.41)
(0.23)
(0.33)
(0.17)
ลดลงร้อยละ .
0.45
0.25
0.36
0.19
81

บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2562
2561
อัตราการเพิมขึนของเงินเดือน
เพิมขึนร้อยละ 1.0
ลดลงร้อยละ 1.0
อัตราการการหมุนเวียนพนักงาน
เพิมขึนร้อยละ 20
ลดลงร้อยละ 20
ตารางมรณะ
เพิมขึนร้อยละ
ลดลงร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ล้ านบาท)

0.84
(0.73)

0.48
(0.41)

0.66
(0.57)

0.36
(0.31)

(0.64)
0.77

(0.36)
0.42

(0.51)
0.62

(0.27)
0.33

(0.10)
0.03

(0.05)
0.05

(0.08)
0.01

(0.04)
0.04

แม้ว่าการวิเคระห์นี ไม่ได้คาํ นึ งการกระจายตัวแบบเต็มรู ปแบบของกระแสเงินสดที คาดหวังภายใต้โครงการ
ดังกล่าวแต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่างๆ
จํานวนเงินประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี ปั จจุบนั และสี ปี ย้อนหลังมี
ดังนี
ประมาณการหนีสิ น
ไม่หมุนเวียนสําหรับ
การปรับปรุ งตาม
ผลประโยชน์พนักงาน
ประสบการณ์
งบการเงิน
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ปี
10
7
1
1
ปี 61
7
5
1
ปี 60
5
4
2
1
ปี 9
3
2
(2)
(2)
ปี
3
2
เมือวันที เมษายน
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถูกปรับปรุ งให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที
ถูกเลิกจ้างเพิมเติม หากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึนไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 400 วัน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ งแล้ว จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั
รับรู ้ประมาณการหนีสิ นผลประโยชน์เมือเกษียณอายุและต้นทุนบริ การในอดีตเพิมขึน
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23

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
งบการเงินรวม
2562
2561
ส่ วนทีไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนีสิ นการปิ ดหลุมฝังกลบ
24,141,057
ประมาณการหนีสิ นการปรับปรุ งหลุมฝังกลบ 10,000,000
รวม
34,141,057

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

22,020,182
22,020,182

24,141,057
10,000,000
34,141,057

22,020,182
22,020,182

รายการเคลือนไหวของประมาณหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับการปิ ดและปรับปรุ งหลุมฝังกลบ สําหรับปี สิ นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
22,020,182
19,218,708
12,801,475
2,801,474
(680,600)
34,141,057
22,020,182

ยอด ณ วันที 1 มกราคม
ประมาณการหนีสิ นเพิมขึน
จ่ายชําระประมาณการหนีสิ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม
24

ประมาณการหนีสิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับคดีความและค่ าปรับฯ
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
ประมาณการค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตาม
รวม

1,046,083

1,233,509

856,324

1,043,750

9,000,000
10,046,083

9,000,000
10,233,509

9,000,000
9,856,324

9,000,000
10,043,750
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ส่ วนทีหมุนเวียน
ส่ วนทีไม่หมุนเวียน
รวม

189,759
9,856,324
10,046,083

10,233,509
10,233,509

9,856,324
9,856,324

10,043,750
10,043,750

รายการเคลือนไหวประมาณการหนีสิ นจากคดีความและค่าปรับฯ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม มีดงั นี
ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
2562
2561
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
จ่ายชําระประมาณ
การหนีสิ น
โอนกลับ
ณ วันที 31 ธันวาคม

1,233,509
828,240

2,821,283
737,426

(1,015,666)
1,046,083

(1,915,901)
(409,299)
1,233,509

ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
2562
2561
ณ วันที มกราคม
เพิมขึน
จ่ายชําระประมาณ
การหนีสิ น
โอนกลับ
ณ วันที 31 ธันวาคม

1,043,750
828,240

757,224
737,426

(1,015,666)
856,324

(315,900)
(135,000)
1,043,750

งบการเงินรวม
ประมาณการหนีสิ นจากค่าปรับฯ
2562
2561
(บาท)
9,000,000
9,000,000
9,000,000

9,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประมาณการหนีสิ นจากค่าปรับฯ
2562
2561
(บาท)
9,000,000
9,000,000
9,000,000

9,000,000

รวม
2562

2561

10,233,509
828,240

11,821,283
737,426

(1,015,666)
10,046,083

(1,915,901)
(409,299)
10,233,509

รวม
2562

2561

10,043,750
828,240

9,757,224
737,426

(1,015,666)
9,856,324

(315,900)
(135,000)
10,043,750
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·

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ประมาณการหนี สิ นจากค่าปรับและค่าเสี ยหายจากการไม่ปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณ
ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิจาํ นวน 9 ล้านบาท :- เมื อวัน ที 8 กัน ยายน 2559 บริ ษ ัท ได้รั บ หนังสื อขอสงวนสิ ท ธิ เรี ย กร้ อ งค่ า ปรั บ และค่ าเสี ย หายจากการ
ไม่ปฎิบตั ิ ตามเงือนไขสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิและบันทึกข้อตกลง
แก้ไขเพิมเติมสัญญา จากบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (“ทอท.”) โดยมีค่าปรับตามสัญญาจ้าง
จนถึงวันที 31 กรกฎาคม 2559 เป็ นจํานวนทังสิ น 620,500,000 บาท
- เมือวันที 6 ตุลาคม 2559 บริ ษทั มีหนังสื อขอปฎิ เสธค่าปรับฯ ตามหนังสื อของทอท.ข้างต้น และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ วา่ บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในเงือนไขทีเสนอครบถ้วนแล้ว และข้อโต้แย้ง
สิ ทธิ ว่า หากจะมีความเสี ยหายเกิ ดขึนก็เกิ ดจากทอท.เป็ นฝ่ ายปฎิบตั ิ ผิดสัญญาหรื อไม่ปฎิบตั ิ ตามสัญญาให้
ครบถ้วน และเป็ นเหตุให้กลุ่มเอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยมได้รับความเสี ยหาย ซึ งบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ ที จะ
ดําเนินการฟ้องร้องกับทอท. ต่อไป
- ตามหนังสื อของทีปรึ กษากฎหมายของกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม และบริ ษทั ลงวันที 26 ธันวาคม 2559
และวันที 30 ธันวาคม 2559 มีความเห็นว่า ในกรณี ทีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิ บตั ิ ตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้
และจะต้องมีการปรับ ตามสั ญ ญาหรื อข้อตกลงนัน หากจํานวนเงิ นค่ าปรับ จะเกิ น ร้อ ยละ 10 ของวงเงิ น
ก็ดาํ เนิ นการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงได้ทนั ที ซึ งวงเงิ นค่ าจ้างตามสัญญาอยู่ทีประมาณ 288 ล้านบาท
หากมีค่าปรับจะไม่เกิน 29 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะรับผิดชอบตามสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ งไม่เกิน 8.6 ล้านบาท
- ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 13 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมตั ิให้ตงประมาณการหนี
ั
สิ นค่าปรับและ
ค่าเสี ยหายจากการไม่ปฎิบตั ิตามสัญญาจ้างบริ หารจัดการขยะในบริ เวณท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เป็ นจํานวน
9,000,000 บาท
และโปรดสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 39
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25

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรื อนหุ้น
ราคาตาม
มูลค่ าหุ้น
(บาท)

2562

2561

จํานวนหุน้

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

0.70

2,100,000,000

1,470,000,000

2,100,000,000

1,470,000,000

0.70

2,100,000,000

1,470,000,000

2,100,000,000

1,470,000,000

ทุนทีออกและชําระแล้ ว
ณ วันที มกราคม
- หุน้ สามัญ
ณ วันที ธันวาคม
- หุ้นสามัญ

0.70

2,025,092,206

1,417,564,544

2,025,092,206

1,417,564,544

0.70

2,025,092,206

1,417,564,544

2,025,092,206

1,417,564,544

จํานวนเงิน
จํานวนหุน้
(หุ้น/บาท)

จํานวนเงิน

· ผู ถ้ ือหุ ้ น สามัญ จะได้รั บ สิ ท ธิ ในการรั บ เงิ น ปั น ผลจากการประกาศจ่ ายเงิ น ปั น ผล และมีสิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนหนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้ ในทีประชุมของบริ ษทั
· ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที

กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมตั ิดงั ต่อไปนี

- ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,470,000,000.00
บาท เป็ นจํานวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัด หุ ้น จดทะเบี ย นที ยังไม่ ไ ด้อ อกจําหน่ า ยของบริ ษ ัท
จํานวน 74,907,794 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมตั ิ การแก้ไขเพิมเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ
เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- เพิ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั อี กจํานวน 1.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,417,564,544.20 บาท
เป็ นจํานวน 1,417,564,545.60 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ มทุน จํานวน 2 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.70
บาท และอนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน
- การจัดสรรหุ ้น สามัญเพิมทุ นของบริ ษ ัท จํานวน 1.40 บาท จํานวน 2 หุ ้น มูลค่ าที ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท
เพือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

- การเปลียนแปลงมู ลค่ าหุ ้นที ตราไว้ของบริ ษทั โดยการรวมหุ ้นจากหุ ้นละ 0.70 บาท เป็ นหุ ้นละ 4.20 บาท
ซึ งส่ งผลให้จาํ นวนหุ ้นของบริ ษทั ลดลง จํานวน 1,687,576,840 หุ ้น จากเดิม 2,025,092,208 หุ ้น มูลค่าทีตรา
ไว้หุ้ น ละ 0.70 บาท เป็ นจํานวน 337,515,368 หุ ้ น มู ล ค่ าที ตราไว้หุ้ น ละ 4.20 บาทและอนุ ม ัติ ก ารแก้ไ ข
เพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงมูลค่าหุ ้นทีตราไว้ของบริ ษทั โดยการรวมหุ ้น
- ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 1,080,049,177.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 1,417,564,545.60
บาท เป็ นจํานวน 337,515,368.00 บาท และลดทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริ ษทั จํานวน 1,080,049,177.60
บาท จากทุนจดทะเบียนชําระแล้วเดิม เป็ นจํานวน 1,417,564,545.60 บาท เป็ นจํานวน 337,515,368.00 บาท
โดยการลดมูลค่ าหุ ้นที ตราไว้ของบริ ษ ัทจาก 4.20 บาทต่ อหุ ้น เป็ น 1.00 บาทต่ อหุ ้น และอนุ มตั ิ การแก้ไข
เพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
- ทังนีต้องนําเสนอให้ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
· ที ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมือวันที 24 ตุลาคม 2562 ได้มีมติ ไม่อนุ มตั ิ การลดทุนจดทะเบียนบริ ษทั จํานวน
52,435,455.80 บาท จากทุน จดทะเบี ยนเดิ ม จํานวน 1,470,000,000.00บาท เป็ นจํานวน 1,417,564,544.20
บาท โดยการตัดหุ ้น จดทะเบียนที ยังไม่ได้ออกจําหน่ ายของบริ ษทั จํานวน 74,907,794 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้
หุน้ ละ 0.70 บาท และไม่อนุมตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ ของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบี ยน เนื องจากคะแนนเสี ยงผูถ้ ือหุ ้นทีเห็นด้วยกับมติ มีน ้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวน
เสี ยงทังหมดของผูถ้ ือ หุ ้นซึ งมาประชุมและสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และเมือที ประชุมมีมติ ไม่อนุ มตั ิ การ
ลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ในการพิจารณาวาระที ทําให้ไม่สามารถพิจารณาวาระที ถึง ซึ งเป็ นการ
ปรับโครงสร้างทุนของบริ ษทั เนืองจากเป็ นวาระทีเกียวเนืองกันและเป็ นเงือนไขซึ งกันและกันได้
26

ส่ วนตํากว่ ามูลค่ าหุ้นสามัญ
ในระหว่างปี 62 และ 61 ไม่มีการเคลือนไหว สรุ ปได้ดงั นี

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนตํากว่ามูลค่าหุน้ สามัญ
สุ ทธิ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
(285,000,000)
(285,000,000)
(285,000,000)
(285,000,000)
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ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุ ้นสู ง
กว่ามูลค่าหุ ้นทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี ตังเป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”) ส่ วนเกิ น
มูลค่าหุน้ นีจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
27

รายได้ จากการให้ บริการ
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

2561
(บาท)

รายได้จากการให้บริ การกําจัด
กากอุตสาหกรรมและฝังกลบ
รายได้จากการให้บริ การอืนๆ
รวม
28

204,355,363
54,692,609
259,047,972

154,813,368
45,783,454
200,596,822

207,694,956
54,692,609
262,387,565

160,363,278
45,783,454
206,146,732

รายได้ อืน
งบการเงินรวม
2562
2561
รายได้จากการถูกรางวัลสลากออมสิ นฯ
รายได้จากการขายไม้ยูคาฯ
รายได้ค่าเช่าทีดิน
อืน ๆ
รวม

781,400
9,346
291,245
716,002
1,797,993

650,000
757,009
101,572
277,588
1,786,169

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)
717,800
542,000
9,346
757,009
291,245
101,572
686,301
213,085
1,704,692
1,613,666
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ต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าประสานงาน
ค่านายหน้า
อืนๆ
รวม
30

7,204,923
2,063,412
3,219,304
964,546
13,452,185

6,793,920
2,165,080
2,835,637
457,484
12,252,121

7,204,923
1,939,701
3,219,304
905,599
13,269,527

6,793,920
2,041,368
2,835,637
457,484
12,128,409

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี
ค่าทีปรึ กษาธุรกิจและค่าธรรมเนียม
วิชาชีพกฏหมาย
ค่าธรรมเนียมอืนและค่าสมาชิกฯ
ค่าใช้จ่ายกองทุนเพือการพัฒนาชุมชน
และสิ งแวดล้อม
ค่าบริ จาคการกุศลและค่ารับรอง
ค่าเช่าสํานักงานและค่าเช่าอืน
ค่าบริ การอืน
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์และ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
อืนๆ
รวม

27,490,840
1,993,360
4,955,000

24,154,780
1,906,308
5,000,000

21,856,293
1,536,529
3,755,000

18,763,890
1,436,611
3,755,000

4,157,130
298,208

2,638,000
310,671

4,127,130
176,563

2,638,000
156,094

2,014,734
1,489,917
780,000
1,673,752

1,767,442
898,937
540,000
1,293,926

2,014,734
1,226,189
780,000
1,517,692

1,767,442
830,391
540,000
1,166,096

1,110,216
5,543,148
51,506,305

1,055,102
3,457,170
43,022,336

1,110,216
5,002,828
43,103,174

1,055,102
2,961,170
35,069,796
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)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

เงินเดือนและค่าแรง
สวัสดิการและอืนๆ
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

31,400,079
11,223,562
22,911,419
65,535,060

28,049,704
10,557,070
18,301,780
56,908,554

25,938,566
9,296,412
19,656,700
54,891,678

22,428,576
8,529,487
15,516,502
46,474,565

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานบางส่ วนได้บนั ทึกรวมไว้ในต้นทุนขาย
32

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบใช้ไปและค่าใช้จ่ายในการผลิตอืน
ค่าประสานงาน
ค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าพาหนะและค่าขนส่ ง
ค่าเชือเพลิง สารเคมีและค่าวิเคราะห์กาก
ค่าเผากากอุตสาหกรรม
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
ต้นทุนทางการเงิน
หนีสงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ทีจ่าย/ตัดบัญชี

307,656
29,807,402
2,063,412
3,219,304
65,535,060
29,630,855
87,270,837
13,022,240
2,450,134
828,240
165,804
1,390,903

163,391
24,001,790
2,165,080
2,835,637
56,908,554
28,875,918
75,081,936
11,010,737
1,643,884
178,366
1,176,782

1,939,701
3,219,304
54,891,678
25,840,993
84,825,036
13,022,240
2,450,134
828,240
35,488
1,800,514

285,473

41,316

285,473

2,041,368
2,835,637
46,474,565
24,136,216
72,350,462
11,010,737
1,643,884
47,791
1,661,915
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งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(บาท)

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
ประมาณการปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
ค่าชดเชยความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุรถชน
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานธุรกิจและการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการเคลือนย้ายขยะ
อืน ๆ
รวม
33

17,096,352
89,756
1,266,721
10,000,000
3,265,167
34,044,051
301,739,367

135,338
34,500
8,377,219
28,361,616
240,992,064

17,096,352
84,512
898,329
10,000,000
3,265,167
31,758,065
252,241,226

34,500
8,377,219
26,405,762
197,020,056

ค่ าใช้ จ่ายอืน
งบการเงินรวม
2562
2561
หนีสงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่า-ภาษีเงินได้
ถูกหัก ณ ทีจ่าย/ตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดบัญชีอุปกรณ์
ประมาณการปรับปรุ งหลุมฝังกลบ
ประมาณการค่าเสี ยหายจากคดีฟ้องร้อง
ค่าชดเชยความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุรถชน
ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานธุรกิจและการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการเคลือนย้ายขยะ
รวม

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

1,390,903

1,176,782

1,800,515

1,661,915

285,473
17,096,352
89,756
1,266,721
10,000,000
828,240
3,265,167
34,222,612

41,316
135,338
34,500
8,377,219
9,765,155

285,473
17,096,352
84,512
898,329
10,000,000
828,240
3,265,167
34,258,588

4,288
34,500
8,377,219
10,077,922

91

บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

· ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานธุรกิจและการตลาด
เมือวันที สิ งหาคม
ประธานกรรมการบริ หารได้อนุ มตั ิ การบันทึกรายการเคลียร์ /ตัดบัญชี เงินทดรองจาก
การนําวัสดุทีไม่เป็ นอันตรายทีคัดแยกไปขายให้กบั ผูท้ ีมารับซื อเศษวัสดุ เพือนําเงินทีได้ดงั กล่าวมาเป็ นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการบริ หารจัดการขยะทีโรงงาน ซึ งภายหลังวันที มิถุนายน ได้มีการเคลียร์/ตัดบัญชี เงินทดรอง
ดังกล่าว พบว่า มีรายการขายเศษวัสดุทีคัดแยกเป็ นจํานวนรวม ,549,025.20 บาท (รวมภาษี มูลค่าเพิม) และมี
รายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที จ่ายไปเพือการดําเนิ นงาน การตลาด ขนส่ งค่ารับรอง และอืนๆ ของฝ่ ายโรงงานและ
สํานักงานใหญ่เป็ นจํานวนรวม ,377,218.83 บาท ทีไม่มีหลักฐานใบเสร็ จรับเงินเกียวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว และ
มีเงิ นสดที ได้รับคื น จํานวน , . บาท (ได้นําฝากเข้าบัญชี ธนาคารของบริ ษทั แล้วเมื อวันที กรกฏาคม
2561)
ดังนัน ในระหว่างปี
ประธานกรรมการบริ หารได้อนุมตั ิบนั ทึกรายได้จากการขายเศษวัสดุต่างๆ ที คัดแยก
เป็ นจํานวนรวม 7,989,743.18 บาท และค่าใช้จ่ายการดําเนิ นงานธุรกิจและการตลาด (ทีได้แสดงรวมในค่าใช้จ่าย
อืน) เป็ นจํานวนรวม ,377,218.83 บาท และมีเบี ยปรับเงิ นเพิม (ได้แสดงรวมในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร) เป็ น
จํานวนรวม 71,245.52 บาท รวมเป็ นค่าใช้จ่ายทังสิ นจํานวน 8,448,464.35 บาท ถือเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้
ไม่ได้ และบริ ษทั ได้บวกกลับตามประมวลรั ษฎากรแล้ว ซึ งต่อมาในปี 2562 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ได้รับทราบและได้แก้ไขปรับปรุ งเกียวกับเรื องดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว
34

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินรวม
2562
2561
ดอกเบียจ่าย - บริ ษทั อืนทีไม่เกียวข้องกัน
รวม

165,804
165,804

(บาท)
178,366
178,366

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
35,488
35,488

47,791
47,791
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(รายได้ )ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทีรั บรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2562
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลต่างชัวคราว
รวมค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(ล้ านบาท)

7.80

-

7.80

-

7.80

-

7.80

-

ภาษีเงินได้ ทียังไม่ รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
งบการเงินรวม

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้

2562
2561
ก่อน
รายได้ สุ ทธิ จาก
ก่อน
รายได้ สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(ล้ านบาท)

(1.61)

0.32

(1.29)

(0.80)

0.16

(0.64)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานที
กําหนดไว้

2562
2561
ก่อน รายได้ภาษี
ก่อน
รายได้
ภาษีเงินได้ เงินได้
สุ ทธิ จาก ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
(ล้ านบาท)

(1.46)

0.29

(1.17)

-

-
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สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การกระทบยอดเพือหาอัตราภาษีทีแท้จริ ง
งบการเงินรวม
2562

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้ทีไม่ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
รายจ่ายทีมีสิทธิ หักได้เพิม
ผลขาดทุนสะสมยกมา
ค่ าใช้ จ่ายภาษี

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

2561

(ล้ านบาท)
123
25
4
(18)
(2)
(1)
8

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ านบาท)
33
7
2
(3)
(6)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้ทีไม่ถือเป็ นรายได้ทางภาษี
รายจ่ายทีมีสิทธิ หักได้เพิม
ผลขาดทุนสะสมยกมา
ค่ าใช้ จ่ายภาษี

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ านบาท)
131
26
4
(19)
(2)
(1)
8

2561
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20

(ล้ านบาท)
26
5
2
(2)
(5)
-
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
36

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรต่ อหุ ้น ขันพื นฐานสําหรับ แต่ ละปี สิ นสุ ด วัน ที 1 ธัน วาคม 62 และ 2561 คํานวณโดยการหารกําไร
สําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และด้วยจํานวนหุ ้นสามัญทีออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี โดยวิธี
ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก แสดงได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2562
2561
กําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั (ขันพืนฐาน) (บาท)
115,106,099
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนักที
ออกจําหน่ายแล้วระหว่างปี (หุ ้น)
2,025,092,206
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน (บาท)
0.06

37

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

33,428,888

123,061,744

25,778,654

2,025,092,206
0.02

2,025,092,206
0.06

2,025,092,206
0.01

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ม บริ ษ ัท มี 3 ส่ วนงานที รายงานดังมี ร ายละเอี ย ดข้า งล่ างซึ งเป็ นหน่ วยงานธุ ร กิ จที สําคัญ ของกลุ่ ม บริ ษ ัท
หน่วยงานธุรกิจทีสําคัญนี ผลิตและให้บริ การทีแตกต่างกัน และมีการบริ หารจัดการแยกต่างหาก เนื องจากการใช้
เทคโนโลยีและกลยุทธ์การตลาดทีแตกต่างกันผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน สอบทานรายงานการ
จัดการภายในของแต่ ละหน่ วยงานธุ รกิ จที สํา คัญอย่างน้อ ยทุ กไตรมาส การดําเนิ นงานของแต่ ละส่ วนงานที
รายงานของกลุ่มบริ ษทั โดยสรุ ปมีดงั นี
ส่ วนงานธุรกิจ
·

ส่ วนงานที คือ ส่ วนงานบริ การฝังกลบ

·

ส่ วนงานที 2 คือ ส่ วนงานผลิตและขายผลิตภัณฑ์โลหะ

·

ส่ วนงานที 3 คือ ส่ วนงานอืนๆ

ข้อมูลผลการดําเนิ นงานของแต่ละส่ วนงานทีรายงานนี ผลการดําเนิ นงานวัดโดยใช้กาํ ไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ของส่ วนงาน ซึ งนําเสนอในรายงานการจัดการภายใน ซึ งผูบ้ ริ หารเชื อว่าการใช้กาํ ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ใน
การวัดผลการดําเนินงานเป็ นข้อมูลทีเหมาะสม
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่ วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จเฉพาะในประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ เท่ านัน ดังนัน ฝ่ ายบริ หารจึ งพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว
ลูกค้ ารายใหญ่
ปี 2 และ 2561 รายได้จากลูกค้า ราย และ ราย ตามลําดับ ของส่ วนงานที และ ของกลุ่มบริ ษทั เป็ น
่มบริ ษทั
จํานวน ล้านบาท และ 113 ล้านบาท ตามลําดับ จากรายได้ทงหมดของกลุ
ั
ปี 2 และ 2561 รายได้จากลูกค้า ราย และ ราย ตามลําดับ ของส่ วนงานที ของบริ ษทั เป็ นจํานวน
ล้านบาท และ ล้านบาท ตามลําดับ จากรายได้รวมทังหมดของบริ ษทั
ข้ อมูลตามส่ วนงานทีรายงาน
ส่วนงานผลิต
ส่วนงานบริ การ
และขาย
ฝังกลบ
ผลิตภัณฑ์โลหะ

อืนๆ
(พันบาท)

รวม

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุทธิ

สําหรับปี สินสุ ดวันที ธันวาคม 62
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุทีคัดแยก
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กําไรขันต้น
โอนกลับค่าเผือการด้อยค่าทรัพย์สิน
โอนกลับค่าเผือการลดมูลค่าเงินลงทุน
รายได้อืนๆ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี

262,388

51,198
-

-

51,198
262,388

(3,340)

51,198
259,048

4,089
(161,574)
104,903
51,082
62,165
3,378
(90,667)

660
(44,150)
7,708
55,628
131
(9,188)

(503)

4,749
(205,724)
112,611
106,710
62,165
3,509
(100,358)

3,340
(62,165)
(597)
1,003

4,749
(202,384)
112,611
106,710
2,912
(99,355)

130,861
(7,799)
123,062

54,279
54,279

(503)
(503)

184,637
(7,799)
176,838

(61,759)
(61,759)

122,878
(7,799)
115,079

สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ
สินทรัพย์ ส่วนงาน

295,850
598,627

102,595
59,222

485

398,445
658,334

(14,559)

398,445
643,775
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนงานผลิต
ส่วนงานบริ การ
และขาย
ฝังกลบ
ผลิตภัณฑ์โลหะ

อืนๆ
(พันบาท)

รวม

ตัดรายการ
ระหว่างกัน

สุทธิ

สําหรับปี สินสุ ดวันที ธันวาคม 61
ขายสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การ
206,147
รายได้จากการขายเศษซากและ
เศษวัสดุทีคัดแยก
10,347
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
(139,696)
กําไรขันต้น
76,798
รายได้อืนๆ
6,305
ค่าใช้จ่ายอืนๆ
(57,324)
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้
25,779
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
25,779

50,030
-

-

50,030
206,147

(5,550)

50,030
200,597

1,795
(41,628)
10,197
5,981
(8,477)

(564)

12,142
(181,324)
86,995
12,286
(66,365)

5,550
(662)
1,147

12,142
(175,774)
86,995
11,624
(65,218)

7,701
7,701

(564)
(564)

32,916
32,916

485
485

33,401
33,401

สิ นทรัพย์ถาวรสุทธิ
สินทรัพย์ ส่วนงาน

50,409
74,495

485

320,932
534,789

(20,641)

320,932
514,148

38

270,523
459,809

ภาระผูกพันกับกิจการทีไม่ เกียวข้ องกัน
31 ธันวาคม 62
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันด้ านรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สัญญาทียังไม่ได้รับรู ้:- ต้นทุนหลุมฝังกลบ
- อาคารและระบบบําบัดนําเสี ย
- อุปกรณ์โรงงาน
รวม

0.43
43.51
1.74
45.68

0.43
43.51
1.74
45.68
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

31 ธันวาคม 62
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
(ล้ านบาท)
ภาระผูกพันจากสัญญาเช่ าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ ได้ :- ภายในหนึงปี
- หลังจากหนึงปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

1.96
0.07
2.03

1.46
0.07
1.53

ภาระผูกพันอืนๆ
- คําสังซื อทีผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การตกลงแล้ว
- หนังสื อคําประกันการจ้างบริ หารจัดการขยะ
- สัญญาการให้บริ การปรึ กษาทางการเงินและปรึ กษาอืน
รวม

1.92
9.11
0.90
11.93

1.88
9.11
0.90
11.89

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีภาระผูกพันดังนี
เมือวันที 20 พฤศจิ กายน 2551 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื อเครื องจักรกับบริ ษทั แห่ งหนึ ง เพื อซื อเครื องจักรเตากลัน
นํามันจากพลาสติ ก จํานวนตามสัญญา 167 ล้านบาท ได้จ่ายชําระแล้ว จํานวน 80 ล้านบาท คงเหลือ ภาระอีก
87 ล้านบาท จนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ยังไม่มีความคืบหน้า
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
39

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คดีความหรื อการฟ้ องร้ อง
ณ วันที 3 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีคดีความหรื อการฟ้องร้องหลายคดีมีดงั นี
หมายเลขคดี
· คดีดาํ ที 2483/2553
คดีแดงที 174/2554
· คดีดาํ ที 1787-1794/2555
คดีแดงที 872-879/2555

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
อดีตกรรมการ บริ ษทั และ
และอดีต
บริ ษทั ย่อย
พนักงาน
(บริ ษทั
โปรเฟสชันแนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด)

· คดีดาํ ที 636/2562

อดีตพนักงาน

บริ ษทั ย่อย
(บริ ษทั
โปรเฟสชันแนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด)
(จําเลยที 1) และ
กรรมการบริ ษทั
ย่อย 3 ท่าน
(จําเลยที 2-4)

รายละเอียดของคดี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องเกี ยวกับการ
ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาจ้า งแรงงาน และศาลมี
คํ า สั งให้ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยชํ า ระ
ค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ พร้อมดอกเบียในอัตรา
ร้ อ ยละ 7.5 ถึ ง 15 ต่ อ ปี จนถึ ง ณ วัน ที 1
ธั น วาคม 256 มี ย อดเงิ น ต้ น คงเหลื อ เป็ น
จํา นวนรวม 0.67 ล้า นบาท (ได้บั น ทึ ก เป็ น
ประมาณการหนี สิ น จํา นวน 0.50 ล้า นบาท
และค่ าใช้จ่ายค้างจ่ าย จํานวน 0.17 ล้านบาท)
ต่ อ มาเมื อวัน ที 11 ตุ ล าคม 2561 เจ้า หน้ า ที
บั ง คั บ ค ดี ได้ นํ า ห ม าย ม าบั ง คั บ ค ดี เพื อ
ดําเนิ นการยึดทรัพย์ แต่บริ ษทั ย่อยขอเจรจากับ
โจทก์ก่อน เจ้าพนักงานบังคับคดี จึงงดการยึด
ทรัพย์สินไว้
และเมื อวัน ที 5 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 บริ ษ ัท ย่อ ย
และกรรมการบริ ษทั ย่อยถูกฟ้ องร้องคดี อาญา
ใน ข้ อ ห าห รื อ ฐ าน ค วาม ผิ ด โก งเจ้ า ห นี
เนื องจากบริ ษทั ย่อยและกรรมการบริ ษทั ย่อย
ได้ยา้ ยทีตังสํานักงานพร้อมขนย้ายทรัพย์สินที
โจทก์อาจยึ ด มาขายทอดตลาดเพื อนํา เงิ น มา
ชําระหนี ตามคําพิพากษาหลบหนี ไปด้วย จึงมี
ความผิ ด ฐานโกงเจ้า หนี ซึ งศาลนัด ไต่ ส วน
มูลฟ้ องวันที 27 พฤษภาคม 2562 และมีคาํ สัง
ให้ประทับรับฟ้องโจทก์ไว้ ซึ งคดี ไม่สามารถ
ตกลงกันได้ และศาลได้สืบ พยานโจทก์แ ละ
จําเลยแล้ว และเมือวันที พฤศจิ กายน
ศาลชันต้นพิพากษายกฟ้ องโจทก์ ต่อมาวันที 2
มกราคม 2563 โจทก์ยืนอุท ธรณ์ ค ําพิ พ ากษา
แล้ว ขณะนี อยู่ ร ะหว่ างบริ ษ ัท ย่อ ยร่ างคํา แก้
อุทธรณ์ต่อศาล
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเลขคดี
· คดีดาํ ที 315/2555
คดีแดงที 1353/2555
· คดีดาํ ที 530/2554 และ
339/2555
คดีแดงที 1676/2554 และ
17222/2555

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
พี ที นคริ นทร์
(บริ ษทั
จํากัด
โปรเฟสชันแนล
เวสต์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชัน
แนล จํากัด)

· คดีดาํ ที 1810/2559

กลุม่ เอสพีเอส
คอนซอร์เตียม
(บริ ษทั มี
สัดส่ วน
ร้อยละ 30)

ทอท.

รายละเอียดของคดี
บริ ษ ัทย่อยถูกฟ้ องร้ องเกี ยวกับการเช่ าทรั พ ย์
ผิด สัญ ญา เพลิงไหม้ และเรี ยกค่ าเสี ยหาย คดี
แรกบริ ษทั ย่อยตกลงทําสัญญาประนี ประนอม
ต่อหน้าศาลยินยอมจ่ ายชําระเป็ นจํานวน 0.60
ล้านบาท โดยจะจ่ายงวดแรกเป็ นจํานวน 0.10
ล้า นบาท ภายในวัน ที 30 พฤศจิ ก ายน 2555
ส่ วนที เหลื อ อี ก จํานวน 0.50 ล้านบาท ตกลง
ผ่ อ นชํ า ระเป็ นงวด งวดละ 0.06 ล้ า นบาท
ภายในวันสิ นเดือนของทุกเดือนจนกว่าจะครบ
(ภายในเดื อนกรกฎาคม 2556) พร้อมดอกเบี ย
ร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี ส่ วนคดี ที 2 ศาลมี ค ํา สั งให้
บริ ษทั ย่อยชําระเงินแก่โจทก์ เป็ นจํานวน 1.10
ล้ า นบาท พร้ อ มดอกเบี ยร้ อ ยละ 7.5 ต่ อ ปี
ซึ ง ณ วัน ที 1ธั น วาคม 256 มี ย อดเงิ น ต้น
คงเหลื อ เป็ นจํา นวนรวม 3.60 ล้า นบาท ได้
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้เต็มจํานวนแล้ว
1) เมื อวัน ที 23 พฤศจิ ก ายน 2559 กลุ่ ม เอสพี
เอส คอนซอร์ เ ตี ย ม ยื นฟ้ อ งทอท. ต่ อ ศาล
ปกครองกลาง เกี ยวกับการผิด สัญ ญาและผิ ด
นัดชําระหนี ค่าจ้างตามสัญญา ตังแต่งวดที 44
(งว ด วั น ที 15 เม ษ ายน 2553 ถึ งวั น ที 14
พฤษภาคม 2553) ถึ ง งวดที 120 (งวดวัน ที 1
กันยายน 2559 ถึงวันที 14 กันยายน 2559) รวม
77 งวด ด้วยเหตุผลที กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์
เตี ย มไม่ ส ร้ า งเตาเผาขยะรวมเป็ นเงิ น ค่ า จ้า ง
ทังสิ น 194,083,474.04 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ า
เพิม) โดยกลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตี ยม ขอให้
ศาลโปรดมีคาํ พากษาหรื อคําสัง ดังนี
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
หมายเลขคดี

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
·ให้ทอท.ชําระค่าจ้างตามสัญญาสําหรับงวด
ที 44 (งวดวันที 15 เมษายน2553 ถึงวันที 14
พฤษภาคม 2553) ถึงงวดที 120 (งวดวันที 1
กันยายน 2559 ถึงวัน ที 14 กัน ยายน 2559)
รวม 77 งวด พร้อมดอกเบียในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี นับแต่วนั ทีครบกําหนดชําระในแต่
ละงวดจนถึ ง วัน ฟ้ อ ง รวมเป็ นเงิ น ทังสิ น
238,127,385.49 บาท (รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ ม)
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ย ม โดย
ถูกต้องครบถ้วน
·ให้ทอท.ชดใช้ดอกเบี ยในอัตราร้ อยละ 7.5
ต่อปี ของจํานวนเงิ นตามข้อแรกนับถัดจาก
วันฟ้ องเป็ นต้น ไป จนกว่า ทอท. จะชําระ
จนเสร็ จสิ น
·ให้ ทอท.คื น หนังสื อคําประกัน ให้แก่ กลุ่ ม
เอสพี เอส คอนซอร์ เตี ยม 2 ฉบับ เป็ นเงิ น
50,373,871 บาท พร้ อ มดอกเบี ยในอัต รา
ร้อ ยละ 7.5 ต่ อปี ของจํานวนเงิ น ดัง กล่ า ว
นับถัดจากวันฟ้องเป็ นต้นไป จนกว่า ทอท.
จะชําระจนเสร็ จสิ น
·ขอให้ศาลปกครองมีคาํ สังคืนค่าธรรมเนี ยม
ศาลให้แก่กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์เตียม
ร ว ม เป็ น ทุ น ท รั พ ย์ ที ยื น ฟ้ อ ง จํ า น วน
288,501,256.49 บาท
2) เมื อวัน ที 14 ธั น วาคม 2559 ศาลปกครอง
ชั นต้ น ได้ มี ค ํ า สั งไม่ รั บ คํ า ฟ้ องในส่ วนที
เกี ยวกับ ค่ า จ้า งงวดที 44 (ครบกํา หนดชํา ระ
เมือวันที 26 มิถุนายน 2553) ถึงงวดที 59 (ครบ
กํา หนดชํ า ระเมื อวัน ที 30 ตุ ล าคม 2554)ไว้
พิจารณา (ซึ งมีทุนทรัพย์รวม จํานวน
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
หมายเลขคดี

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
51,605,839.93 บาท) เนื องจากเป็ นการยื น
ฟ้ องเมือพ้นกําหนดห้าปี นับแต่ วนั ที รู ้ถึงเหตุ
แห่ งการฟ้ องคดี แต่ไม่เกิ นสิ บปี นับแต่วนั ที รู ้
ถึงเหตุ แ ห่ งการฟ้ องคดี คงเหลือทุนทรั พ ย์ที
ฟ้อง จํานวน 236,895,416.56 บาท
3) เมือวันที 13 มกราคม 2560 กลุ่มเอสพี เอส
คอนซอร์ เตี ย มได้ยื นอุท ธรณ์ ค ําสั งไม่ รั บ คํา
ฟ้ องบางส่ วนต่ อ ศาลปกครองขอให้ ศ าล
พิจารณาเพิกถอนกระบวนการพิจารณาที ไม่
รั บ คํ า ฟ้ องในส่ วนที เกี ยวข้ อ งกั บ ค่ า จ้ า ง
งวดที 44 ถึงงวดที 59
4) เมื อวัน ที 29 มี น าคม 2560 ศาลปกครอง
สู งสุ ด มีค ําสั งยื น ตามคําสั งของศาลปกครอง
ชันต้นทีไม่รับคําฟ้องในส่ วนทีเกียวกับค่าจ้าง
งวดที 44ถึ ง งวดที 59 ไว้พิ จ ารณาและคื น
ค่าธรรมเนี ยมศาล จํานวน 51,606 บาท ให้แก่
ผูฟ้ ้องคดีทงสาม
ั
ดังนัน จนถึงวันที 31 มีนาคม
2560 บริ ษ ัท มีลูกหนี ที ค้างชําระงวดที 44-59
เป็ นจํานวน 10.82 ล้านบาท ที หมดอายุความ
ในการเรี ยกเก็บหนี
5) เมื อวัน ที 21 สิ งหาคม 2560 ศาลปกครอง
กลางมีคาํ สังให้กลุ่มเอสพีเอส คอนซอร์ เตียม
ทํา คํา ให้ ก ารแก้ฟ้ อ งแย้ง ต่ อ มาเมื อวัน ที 28
กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 กลุ่ ม เอสพี เอส คอนซอร์
เตียม ยืนคําให้การแก้ฟ้องแย้งต่อศาลปกครอง
กลางแล้ว
6) เมื อวัน ที 5 กัน ยายน 2560 ศาลปกครอง
กล างมีห ม ายแจ้ ง แ ละศาลมี คํ า สั งเรี ยก
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) เข้ามาเป็ น
ผูร้ ้องสอดในคดีนี
จนถึงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2563 คดีอยู่ระหว่าง
พิจารณาทียังไม่ทราบผล
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
หมายเลขคดี
· คดีดาํ ที พ 3781/2560

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
อดีตกรรมการ
บริ ษทั
·เมื อวัน ที 2 กั น ยายน 2560 บริ ษั ท ได้ รั บ
หรื อ
หมายเรี ยกคดี แพ่งสามัญจากอดี ตกรรมการ
ผูบ้ ริ หารเดิม
หรื อผู บ้ ริ หารเดิ ม (นายสิ นเสถียร เอียมพู ล
(คุณสิ นเสถียร
ทรัพย์) (“โจทก์”) ได้ยืนฟ้องบริ ษทั เมือวันที
เอียมพูลทรัพย์)
11 สิ งหาคม 2560 ข้อ หาหรื อฐานความผิ ด
ตัวการตัวแทน-กู้ยืมเงิ น -รับ สภาพหนี จาก
การที โจทก์ ไ ด้ อ อกเงิ น ทดรองจ่ า ยแทน
บริ ษ ัทเพื อชําระหนี ให้แก่ ธนาคารกรุ งเทพ
จํ า กั ด (ม ห าช น ) เมื อ วั น ที 20 แ ล ะ 21
ธั น ว า ค ม 2555 เป็ น เงิ น ต้ น จํ า น ว น
11,784,640 บาท อัต ราดอกเบี ยร้ อ ยละ 6.5
ต่อปี โดยโจทก์ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา
และบังคับให้บริ ษทั รับผิดชําระเงินจํานวน
15,644,997.30 บาท พร้ อ มดอกเบี ยร้ อ ยละ
7.5 ต่ อ ปี ของต้ น เงิ น จํ า นวน 11,784,640
บาท จนกว่าชําระเสร็ จสิ นครบถ้วน และให้
บ ริ ษั ท รั บ ผิ ด ค่ าฤ ช าธ ร ร ม เนี ย ม แ ล ะ
ค่าทนายความพร้อมค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
·ต่ อมาเมื อวันที 26 กันยายน 2560 บริ ษ ัทได้
ยืนคําให้ การแก้ค ดี ต่ อศาลแพ่ ง โดยบริ ษ ัท
ขอให้การปฏิเสธความรับผิดตามคําฟ้องของ
โจทก์ทังสิ นว่ าไม่ เป็ นความจริ ง โจทก์นํา
ความระคนปนเท็ จมาแกล้งฟ้ อ งบริ ษ ัท ให้
ได้รั บ ความเสี ย หายเพื อหวังประโยชน์ ที มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนัน บริ ษทั
ขอให้ศาลได้พิจารณาพิพากษายกฟ้ องและ
ให้ โจท ย์ ช ํ า ระค่ าฤช าธรรมเนี ยมและ
ค่าทนายความ
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
หมายเลขคดี

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

รายละเอียดของคดี
·ความเห็น คณะกรรมการบริ ษ ทั และฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั :
อันเนื องมาจากอดี ตกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
เดิ ม (นายสิ นเสถียร เอียมพูลทรัพย์) ยืนฟ้ อง
บริ ษ ัทให้ ช ําระหนี เงิน กูโ้ ดย อ้างว่าได้ออก
เงินทดรองจ่ายแทนบริ ษทั เพือชําระหนีให้แก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) นันซึ งฝ่ าย
บริ หารได้พิจารณาและตรวจสอบแล้วเชื อว่า
บริ ษ ัท ได้น ํา เงิ น ทังหมดจากการขายพื นที
สํ า นั ก งานของบริ ษั ท ไปชํ า ระหนี ให้ แ ก่
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ทังนี ตาม
มติ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที
สิ งหาคม 2555 ประกอบกับ หลักฐานที
โจทก์นํามาแสดงแนบท้ายคําฟ้ องนันยังไม่
สามารถสรุ ปได้ว่า บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมจากอดี ต
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเดิม ดังนันฝ่ ายบริ หาร
ขอปฏิ เสธความรับผิดตามคําฟ้องของโจทก์
ทั งสิ น ไม่ เ ป็ นความจริ ง และที ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท เมื อวัน ที 2 ตุ ล าคม
2560 ได้มีมติ ว่าปฏิ เสธการรับ รู ้ภาระหนี สิ น
ตามคําฟ้ อ งของโจทก์ และมอบหมายให้ ที
ปรึ กษากฎหมายดําเนินการยืนคัดค้านปฏิเสธ
ภาระหนีตามคําฟ้องของโจทก์ดงั กล่าว
· ทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั :
แจ้งว่าคดี อยู่ระหว่างกระบวนการพิ จารณา
ของศาล โดยบริ ษทั ยืนคําให้การไว้แล้ว ศาล
เห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากจึงให้
งดชี สองสถาน โดยนัด สื บ พยานโจทก์ใน
วัน ที 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และสื บพยาน
บริ ษทั ในวันที 28 กุมภาพันธ์ 2561
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
หมายเลขคดี

· คดีดาํ ที อ3905/2560

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

บริ ษทั

อดีตกรรมการ
หรื อ
ผูบ้ ริ หารเดิม
(จําเลยที 1
นายสิ นเสถียร
เอียมพูลทรัพย์
จําเลยที 2
นายเกรี ยงไกร
เลิศศิริสัมพันธ์
และจําเลยที 3
นายชาญชัย
กาญจพันธ์)

รายละเอียดของคดี
· เมื อวัน ที 29 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 โจทก์ ยื น
คําร้องขอถอนฟ้ อง และศาลอนุญาตให้ถอน
ฟ้องและจําหน่ายคดีแล้ว
· เมือวันที 25 ธันวาคม2560 บริ ษทั เป็ นโจทก์
ยืนฟ้ องคดี อาญาจําเลยทัง 3 ราย ในข้อ หา
ปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม (ตัว
สั ญ ญาใช้เงิ น )โดยจําเลยที และ อาศัย
ความเป็ นกรรมการผู ้มีอ ํานาจกระทํา การ
แทนบริ ษั ท ร่ วมกั บ จํา เลยที 1 จัด ทํ า ตั ว
สัญ ญาใช้เงิ นอันเป็ นเท็ จ ทําให้บริ ษ ัทต้อ ง
รั บ ผิ ด ใช้ เงิ น จํา นวน 11.78 ล้า นบาท แก่
จํา เลยที โดยอ้า งว่ า บริ ษัท ได้กู้เงิ น จาก
จําเลยที ทังนี บริ ษทั ขอให้ศาลออกหมาย
ไต่ สวนมูลฟ้ องจําเลยมาพิ จารณาพิ พากษา
ลงโทษตามกฎหมาย
· เมื อวัน ที 17 พฤษภาคม 2561 ศาลไต่ ส วน
มู ล ฟ้ อ งแล้ว เห็ น ว่ า ตั วสั ญ ญาใช้ เงิ น เป็ น
เอกสารที แท้จริ ง กระทําโดยผู ม้ ีอาํ นาจใน
ขณะนัน ไม่ เป็ นเอกสารปลอม จึ งได้อ่ า น
คําพิพากษายกฟ้อง
· ต่ อมาโจทก์ได้ยื นอุ ท ธรณ์ ต่ อศาลอุ ท ธรณ์
และเมื อวั น ที พฤษภาคม
ศาล
อุทธรณ์ เห็ น พ้องด้วยคําพิ พ ากษาของศาล
ชันต้นที ยกฟ้ อ งโจทก์ ดังนัน อุท ธรณ์ ข อง
โจทก์ฟังไม่ขึน พิพากษายืน
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
หมายเลขคดี
· คดีดาํ ที พ 4723/2560

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน
รายละเอียดของคดี
บริ ษทั
บริ ษทั
· เมื อวัน ที 6 ตุ ล าคม 2560 บริ ษัท Pro เป็ น
(“Pro”)
เซ็นทรัล เวสต์
โจทก์ยืนฟ้ องบริ ษทั CW ในข้อหาผิดสัญญา
แมนเนจเม้นท์
จ้ า ง เรี ยกค่ า เสี ยหาย ทุ น ทรั พ ย์ จ ํา นวน
จํากัด
54,581,922 บาท ซึ งบริ ษ ัท Pro ขอให้ ศ าล
(“CW”)
ออกหมายเรี ย กตัวบริ ษ ัท CW มาพิ จารณา
พิพากษาและบังคับให้บริ ษทั CW ชําระเงิน
จํานวน 54,581,922 บาท พร้อมดอกเบี ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ฟ้ องเป็ นต้น
ไปจนกว่าบริ ษทั CW จะชําระหนี ให้บริ ษทั
Pro เสร็ จ สิ น และให้ บ ริ ษัท CW ชํา ระค่ า
ฤชาธรรมเนี ย มและค่ า ทนายความแทน
บริ ษ ัท Pro โดยศาลนัด สื บ บริ ษ ัท CW ใน
วันที 3-4 กรกฎาคม 2561
· เมือวันที 13 ธันวาคม 2560 บริ ษทั CW ได้
แจ้งข้อมู ลเพิ มเติ มว่าไม่ ไ ด้มีภ าระหนี ตาม
ฟ้องแต่อย่างใด แต่บริ ษทั Pro ยังคงมีภาระที
ต้ อ งชํ า ระหนี ให้ บ ริ ษั ท CW อี ก จํา นวน
44,773,637.88 บาท ตามคํา ให้ ก ารต่ อ ศาล
เมือวันที 21 พฤศจิกายน 2560
· คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริ หารมี
ความเห็นได้ตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ
แล้วพบว่า บริ ษ ัท CW มีส ภาพเป็ นลูก หนี
ของบริ ษั ท Pro มาตั งแต่ ปี 2558 รวมทั ง
บริ ษ ัท Pro ได้ด ําเนิ น การฟ้ อ งคดี อ าญาต่ อ
อดี ต ผู ้บ ริ หารของบริ ษัท Pro 3 ท่ า นแล้ว
ดังนัน จึ งเชื อว่าบริ ษทั CW เป็ นลูก หนี ของ
บริ ษทั Pro จริ ง
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
หมายเลขคดี

· คดีดาํ ที พ. 908/2561

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โจทก์ /ผู้ร้อง จําเลย/ผู้คัดค้ าน

อดีตกรรมการ
หรื อ
ผูบ้ ริ หารเดิม
(นายสิ นเสถียร
เอียมพูลทรัพย์)

รายละเอียดของคดี
· คดี เสร็ จสิ นการพิ จารณ า เมื อวั น ที 15
สิ งหาคม 2561 ศาลพิ พ ากษาตั ด สิ นให้
บริ ษทั ชนะคดี และให้บริ ษทั CW ชําระเงิ น
จํา นวน 54,581,922 บาท พร้ อ มดอกเบี ย
ร้อยละ 7.5 ต่ อปี และค่ าธรรมเนี ยมฤชาค่ า
ทนายแก่โจทก์
· เมื อวัน ที 10 มกราคม 2562 บริ ษัท ได้ยื น
คําร้องขอหมายตังเจ้าพนักงานบังคับคดี
· เมื อวันที 6 มกราคม 2563 ทนายความของ
บริ ษทั ได้ตรวจทรั พย์ของจําเลยทัวประเทศ
แล้ว ปรากฎว่ า ไม่ มี ท รั พ ย์สิ น เห็ น ควรให้
ฟ้ องจํา เลยล้ ม ละลาย ซึ งจนถึ ง วัน ที 29
กุม ภาพัน ธ์ 2563 อยู่ร ะหว่า งการพิ จ ารณา
ของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั
· เมื อวัน ที 21 พฤศจิ ก ายน 2561 บริ ษัท ถู ก
(จําเลยที 1) และ อดี ต กรรมการหรื อ ผู ้บ ริ ห ารเดิ ม (นายสิ น
ประธาน
เสถียร เอียมพูลทรัพย์)(โจทก์) ฟ้ องร้ องต่ อ
กรรมการบริ หาร ศาลแพ่ ง ฐานความผิ ด ตั ว การตั ว แทน(จําเลยที 2)
ขับไล่-ติ ดตามเอาทรัพย์คืน-เรี ยกค่าเสี ยหาย
จํานวนทุนทรัพย์ 2,328,250 บาท เป็ นต้น
· เมือวันที กันยายน
โดยศาลจังหวัด
สระแก้ ว ความแพ่ ง กํ า หนดประเด็ น ข้ อ
พิพาทว่า
- ทีดินพิพาทเป็ นของโจทก์
- ค่ าเสี ย หายโดยศาลพิ พ ากษาให้ จ ําเลยที
(บริ ษ ัท ) และบริ วารขนย้ายทรัพ ย์สิ นและ
ออกไปจากที ดินทีไม่มีเอกสารสิ ทธิ หมู่ที
ตํา บลโนนหมากเค็ ง อํา เภอวัฒ นานคร
จังหวัด สระแก้ว และให้บริ ษ ัทปรับ สภาพ
ที ดิ นพิพ าทให้เรี ยบร้อยให้ใช้การได้ดีและ
ให้บริ ษทั ใช้ค่าเสี ยหาย ,000 บาท
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62
หมายเลขคดี

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

โจทก์ /ผู้ร้อง

จําเลย/ผู้คัดค้ าน

· คดีดาํ ที พ.

/2562

บริ ษทั ส. บุญ
รักษา จํากัด

บริ ษทั

· คดีดาํ ที พ.

/2562

บริ ษทั
ทรี ทรานส์
(๑๙๙๕) จํากัด

บริ ษทั

รายละเอียดของคดี
พร้อมดอกเบี ยร้อยละ . ต่ อปี ของเงินต้น
ดั ง กล่ า วนั บ แต่ ว ั น ฟ้ อง (ฟ้ องวั น ที
พฤศจิ ก ายน
) เป็ นต้น ไป จนกว่า จะ
ชํา ระเสร็ จ แก่ โ จทก์ และให้ บ ริ ษัท ชํ า ระ
ค่ า เสี ย หายแก่ โ จทก์เดื อ นละ ,000 บาท
นับจากวันฟ้ องเป็ นต้นไปจนกว่าบริ ษทั และ
บริ วารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากทีดิ น
พิพาทและให้ยกฟ้องโจทก์สาํ หรับจําเลยที
· เมื อวัน ที 25 ธั น วาคม 2562 บริ ษัท ได้ยื น
อุทธรณ์คดั ค้านคําพิพากษาของศาลชันต้น
· จนถึงวันที 29 กุม ภาพันธ์ 2563 อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลทียังไม่ทราบผล
· เมือวันที กันยายน
บริ ษทั ถูกเจ้าหนี
ฟ้ องร้ อ งเกี ยวกั บ การผิ ด สั ญ ญาซื อขาย
จ้ า งทํ า ของ เรี ยกค่ า เสี ยหาย ทุ น ทรั พ ย์
จํานวน ,335,969.59 บาท โดยโจทก์ขอให้
ศ า ล บั ง คั บ จํ า เล ย ชํ า ร ะ ห นี จํ า น ว น
2,335,969.59 บาท พร้ อมดอกเบี ยในอัต รา
ร้อยละ . ต่ อปี นับ แต่ วนั ฟ้ องเป็ นต้นไป
จนกว่ า จะชํ า ระเสร็ จ และศาลแพ่ ง นั ด
สื บพยานโจทก์และจําเลย ในวันที 8 - 19
มิถุนายน 2563
· เมือวันที กันยายน
บริ ษทั ถูกเจ้าหนี
ฟ้ องร้องเกี ยวกับการผิดสัญญาว่าจ้างขนส่ ง
เรี ย ก ค่ า เสี ย ห า ย ทุ น ท รั พ ย์ จ ํ า น ว น
9,847,570.91 บาท โดยโจทก์ ข อให้ ศ าล
บังคับจําเลยชําระหนี จํานวน ,847,570.91
บาท พร้ อ มดอกเบี ยในอัต ราร้ อ ยละ .
ต่ อ ปี นั บ แต่ ว ัน ฟ้ อ งเป็ นต้น ไปจนกว่ า จะ
ชําระเสร็ จ
· และศาลแพ่งนัดสื บพยานโจทก์และจําเลย
ในวันที 24 - 26 มิถุนายน 2563
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บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

การกล่ าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารเดิมของบริษัท
· เมือวันที มีนาคม
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวโทษอดี ต
กรรมการและผูบ้ ริ หารเดิ มกับพวก ราย ของบริ ษ ัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี ( ) จํากัด
(มหาชน) (“PRO”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณี กระทําการหรื อยินยอมให้ลงข้อความเท็จ จัดทําบัญชี
ของบริ ษทั ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ตรงความจริ ง ในระหว่างไตรมาส ปี
ถึง ไตรมาส ปี
เกี ยวกับรายการเงินให้กูย้ ืมแก่บุค คลภายนอก เงิน ลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนี ยม และการซื อ
เครื องจักรใช้ในโครงการกลันนํามันจากขยะพลาสติ ก อันเข้าข่ายความผิดตามมาตรา และ แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
และเมือวันที สิ งหาคม
วันที ตุลาคม
สํานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั (ผูบ้ ริ หาร
ชุดใหม่) จัดส่ งเอกสารหลักฐานเพือการตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีฯ ได้รับคดีดงั กล่าวเป็ นคดีพิเศษ
แล้ว และเมือตุ ลาคม 5 ผูบ้ ริ หารชุดใหม่ของบริ ษทั ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานเท่าที ตรวจค้นได้ให้กบั
กรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว
· เมือวันที 20 มกราคม 2560 สํานักงานคดี การเงิ นการธนาคารกรมสอบสวนคดี พิเศษได้แจ้งให้กรรมการ
ผูจ้ ัดการบริ ษทั (ผูบ้ ริ หารชุด ใหม่) จัดส่ งต้นฉบับหนังสื อสัญญาเงินกูร้ ะหว่างบริ ษทั กับบุ คคลต่ างๆ ที
เกี ยวข้องจํานวน 9 ราย และให้ตรวจสอบว่าผูใ้ ดเป็ นผูจ้ ัดทําผูต้ รวจสอบ ผูอ้ นุ มตั ิ รายการบัญชี ผูอ้ นุ มตั ิ
รายการจ่ ายเงิ นและผู ร้ ับ เงิ นในใบสําคัญ จ่ ายและใบสําคัญ รั บของบริ ษ ัท งวดไตรมาสที 2 ปี 2549 ถึง
ไตรมาสที 1 ปี 2552 และเมือวันที 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผูบ้ ริ หารชุดใหม่ได้นาํ ส่ งเอกสารหลักฐานให้กบั กรม
สอบสวนคดีพิเศษแล้ว
· เมือวันที 18 พฤษภาคม 2560 สํานักงานคดีการเงินการธนาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษได้แจ้งให้กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากัด (“เจทีเอส หรื อบริ ษทั ย่อย”) ให้มาให้ถอ้ ยคํา
พร้อมนําเอกสารที เกี ยวข้อง ซึ งจากการสอบสวนแจ้งว่า นายสิ นเสถีย ร เอียมพู ลทรัพย์ กับพวกได้จดั ให้
บริ ษทั โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) (“PRO”) ทําสัญญาซื อหุ ้นของบริ ษทั เจที
เอส จากผูถ้ ือหุ ้น 9 คน เมือเดือนธันวาคม 2550 ซึ งไม่เป็ นความจริ ง เพือนําหลักฐานการซื อหุ ้นไปลงบัญชี
ของ PRO อันเป็ นเท็จ
· เมือวันที 7 พฤษภาคม2561 และวันที 20 กรกฎาคม 2561 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้แจ้งว่าการสอบสวนได้
สิ นสุ ดแล้ว และอธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีความเห็นสังฟ้องผูต้ อ้ งหาทัง 4 ราย

109

บริษัท โปรเฟสชั นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 62

)จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

· เมือวันที 18 ธันวาคม 2561 ทีปรึ กษากฏหมายของบริ ษทั ได้แจ้งให้ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบว่า:
- เมือวันที 9 กรกฏาคม 2561 พนักงานอัยการคดีพิเศษได้แจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษว่าไม่ฟ้องคดี
- เมือวันที 22 สิ งหาคม 2561 อธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งไปยังอัยการคดีพิเศษว่าไม่แย้งคําสังของ
พนักงานอัยการคดีพิเศษทีสังไม่ฟ้อง
- เมือวันที 28 สิ งหาคม 2561 พนักงานอัยการคดีพิเศษมีคาํ สังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
- เมือวันที 8 พฤศจิกายน 2561 กลต. ได้ทาํ หนังสื อสอบถามไปยังพนักงานอัยการคดี พิเศษว่าเหตุใดจึง
ไม่สังฟ้องคดี
- หากคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าการกระทําของอดีตผูบ้ ริ หารกับพวกก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั
แล้ว บริ ษทั ก็มีสิทธิ นาํ คดีดงั กล่าวมาฟ้องต่อศาลได้เองภายในอายุความ
· ต่อมาสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีหนังสื อลงวันที กุมภาพันธ์
แจ้งบริ ษทั ว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสังฟ้ อง แต่พนักงานอัยการพิเศษฝ่ ายคดีพิเศษ มีคาํ สัง
ไม่ฟ้องผูต้ อ้ งหาทังสี ราย และต่อมาอธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่แย้งคําสัง
ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการคดีพิเศษ คดีนีจึงเป็ นคดีทีมีคาํ สังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ตามประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความอาญามาตรา ซึ งห้ามมิให้มีการสอบสวนเกียวกับบุคคลนันในเรื องเดี ยวกันนันอีก เว้น
แต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อนั สําคัญแก่คดีซึงน่าจะทําให้ศาลลงโทษผูต้ อ้ งหานันได้ ด้วยบทบัญญัติตาม
กฎหมายดังกล่าว สํานักงาน ก.ล.ต. จึงไม่สามารถดําเนิ นการตรวจสอบและสอบสวนในเรื องเดียวกันนี กับ
ผูต้ อ้ งหาทังสี รายในคดีดงั กล่าวได้อีก เว้นแต่จะปรากฏพยานหลักฐานใหม่อนั สําคัญในคดีทีมีนาหนั
ํ กมาก
พอทีจะทําให้ศ าลลงโทษผูต้ อ้ งหาทังสี รายนันได้ อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติตามมาตรา ดังกล่าวเป็ น
เรื องห้ามการสอบสวนบุคคลนันในเรื องเดี ยวกันนันอีกในคดี ทีมีคาํ สังเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี แต่ ไม่ท ําให้
คดีอาญาระงับ ผูเ้ สี ยหายยังคงมีสิทธิ นาํ คดีนนมาฟ้
ั
องด้วยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา ภายในอายุความ ดังนัน หากบริ ษทั ท่ านเห็นว่าบริ ษทั ท่ านได้รับความเสี ยหายจากการ
กระทําของกลุ่มผูต้ อ้ งหาทังสี รายดังกล่าว บริ ษทั ท่ านมีสิทธิ นําคดี ดงั กล่าวมาฟ้ องต่ อศาลได้เองตามข้อ
กฎหมายข้างต้นภายในอายุความ
· ทีปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ประกอบกับทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที เมษายน
มีมติ
เป็ นเอกฉันท์ไม่ฟ้องอดีตกรรมการและผูบ้ ริ หารเดิมด้วยระยะเวลาทีเหลืออยู่มีจาํ กัด (ซึ งได้หมดอายุความ
แล้ว) และเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการปรับปรุ งรายการบัญชี ทีอาจมีผลต่อ
เรื องดังกล่าวให้เรี ยบร้อยในงวดปี บัญชี
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เครื องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้ านการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เพือเก็งกําไรหรื อเพือการค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงเกี ยวกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียและความเสี ยงจากการให้สินเชื อ
ดังนี
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงเกียวกับอัตราดอกเบียเนื องจากมีเงินให้กูย้ ืมระยะสันและเงินกูย้ ืมจากธนาคาร
พาณิ ชย์และสถาบันการเงินซึ งอาจได้รับความเสี ยงเกี ยวกับอัตราดอกเบี ยซึ งเกิ ดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี ยในตลาดในอนาคต ซึ งอาจส่ งผลกระทบต่ อ ผลการดําเนิ น งานของกระแสเงิ น สดของบริ ษ ัท และ
บริ ษทั ย่อย
ความเสียงทางด้ านสินเชือ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อ คือ ความเสี ยงที ลูก ค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี แก่ กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ตาม
เงือนไขทีตกลงไว้ เมือครบกําหนด
กลุ่ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัท ได้ก าํ หนดนโยบายทางด้า นสิ น เชื อเพื อควบคุ ม ความเสี ยงทางด้า นสิ น เชื อดังกล่ าวโดย
สมําเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที ขอวงเงินสิ นเชื อในระดับหนึ ง ๆ ณ วันที ใน
รายงาน มีความเสี ยงจากสิ นเชือทีเป็ นสาระสําคัญตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ความเสี ยง
สู งสุ ดทางด้านสิ นเชือแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน แต่ละรายการ ณ วันทีรายงาน ซึ งถือ
เป็ นมูลค่าสู งสุ ดของความเสี ยงด้านสิ นเชือ
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ไม่มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเนื องจากระหว่างปี รายการค้าของบริ ษทั ไม่มีที
เป็ นเงินตราต่างประเทศ
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ความเสียงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั มีการควบคุ มความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เที ยบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจากความผันผวน
ของกระแสเงินสดลดลง
การกําหนดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิน รวมถึงลําดับชันมูลค่ายุติธรรมสําหรับ
เครื องมือทางการเงิ นทีวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี สิ นทางการเงิ น ที ไม่ ได้วดั มูลค่ าด้วยมูลค่ ายุติธรรม หากมูลค่ าตามบัญ ชี ใกล้เคีย งกับมูลค่ ายุติ ธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสัน กลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั จึง
ประมาณมูล ค่ ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์และหนี สิ นทางการเงินใกล้เคี ยงกับมูลค่ าตามบัญชี ทีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
41

สั ญญาเช่ าดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงานด้านผูเ้ ช่า
· กลุม่ บริ ษทั /บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าดําเนินงานหลายสัญญา สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา1 ถึง3 ปี โดยมีสิทธิ
ต่อสัญญาเช่าเมือสิ นสุ ดสัญญา ค่าเช่าจะมีการทบทวนเพือให้สอดคล้องกับอัตราตลาดสัญญาเช่าบางฉบับไม่
อนุญาตให้เช่าช่วง
· กลุ่ ม บริ ษ ัท /บริ ษ ัท ได้ท ํา สั ญ ญาเช่ า อาคารและอุ ป กรณ์ ห ลายสั ญ ญาซึ งถู ก จัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า
ดําเนิ นงาน และกลุ่มบริ ษทั /บริ ษทั ไม่ได้รับประโยชน์จากมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ ดังนันความ
เสี ยงและผลตอบแทนของอาคารและอุปกรณ์ยงั คงเป็ นของผูใ้ ห้เช่า
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ข้ อมูลอืนเกียวกับหลุมฝังกลบ
หลุมฝั งกลบ L6
· สํ านักงานอุ ต สาหกรรมจังหวัด สระแก้วได้มี ห นังสื อ ที สก. 0033(2)/1028 ลงวัน ที ตุ ลาคม
ถึ ง
กรรมการผูจ้ ัดการบริ ษทั ฯ เรื อง ให้ป รับปรุ งแก้ไขโรงงาน และปฏิ บัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 37 วรรคหนึ ง แห่ งพระราชบัญ ญัติโรงงาน พ.ศ.
โดยมีค ําสังให้ บ ริ ษ ทั
ดําเนิ นการขนย้ายขยะฯ ทีฝังอยู่นอกบริ เวณหลุมฝังกลบ L6 ทังหมดออกไปทําการฝังกลบภายในบริ เวณหลุม
ฝังกลบทีได้รับอนุญาตไว้ แล้วให้ทาํ การปรับพืนทีบริ เวณภายนอกหลุมฝั งกลบ L6 ให้กลับคืนสู่ สภาพเดิม
ต่อไป ทังนีให้แล้วเสร็ จภายในวันที มกราคม
· เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2562 บริ ษทั มีหนังสื อขออุทธรณ์ คาํ สังของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ตามหนังสื อที สก. 0033(2)/1028 ลงวันที ตุลาคม
ไปยังรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้
พิจารณาทบทวนคําสังของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วดังกล่าว และขอขยายระยะเวลาในการ
ดําเนิ นการออกไปอีก 90 วัน นับจากวันที ได้พิจารณาสังการ ซึ งจนถึงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่ทราบ
ผลการอุทธรณ์
· เมือวันที 22 มกราคม 2563 บริ ษทั มีหนังสื อขอขยายเวลาแก้ไขปรับปรุ งโรงงานและปฏิ บตั ิให้ถูกต้องไปยัง
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เพือขอขยายระยะเวลาการดําเนินการดังกล่าวออกไปอีก 60 วัน
· สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้มีหนังสื อที สก. 0033(2)/191 ลงวันที 0 กุมภาพันธ์ 3 ถึ ง
กรรมการผูจ้ ัดการบริ ษ ัทฯ เรื อง ขอขยายระยะเวลาการแก้ไขปรับปรุ งโรงงานและปฏิ บัติให้ถูกต้องตาม
กฏหมาย และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว พิ จารณาแล้วจึ งเห็ นควรขยายระยะเวลาให้บริ ษ ัท
ดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขโรงงานตามคําสังจากเดิมเป็ น ให้แล้วเสร็ จภายในวันที 31 มีนาคม 2563
· กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีหนังสื อที อก. 0305/(ก1) 2197 ลงวันที 7 กุมภาพันธ์ 3 ถึงกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ฯ เรื อง ให้หยุดประกอบกิ จการโรงงานบางส่ วนเฉพาะการฝังกลบในหลุม L6 โดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 39 วรรคหนึ ง แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
โดยมีคาํ สังให้บ ริ ษทั หยุดประกอบ
กิจการโรงงานบางส่ วน เฉพาะในส่ วนของการประกอบกิจการโรงงานในหลุมฝังกลบ L6 เป็ นการชัวคราว
นับตังแต่วนั ทีได้รับคําสังเป็ นต้นไป และให้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขโรงงาน ดังนี
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1 ให้ดาํ เนินการปิ ดคลุมฯ เมือเลิกใช้หลุมฝังกลบ L6 ในบางบริ เวณเป็ นการชัวคราว
2 ให้ดาํ เนินการก่อสร้างทางระบายนําฝนของหลุมฝังกลบ L6
3 ให้ดาํ เนินการบดอัดกากของเสี ยของหลุมฝังกลบ L6 (ทีกองอยูใ่ นโรงงาน)
4 ให้ดาํ เนินการทําแนวเขตหลุมฝังกลบกากของเสี ย L6 ให้ชดั เจน
ทังนี ให้ดาํ เนินการตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้แล้วเสร็ จภายใน 90 วัน นับตังแต่วนั ทีได้รับคําสังเป็ นต้นไป
หลุมฝั งกลบ L1
· สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วได้มีหนังสื อที สก. 0033(2)/76 ลงวันที 17 มกราคม 3 ถึงกรรมการ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั ฯ เรื อง ให้ปรับปรุ งแก้ไขโรงงาน และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 37 วรรคหนึ ง แห่ งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
โดยมีคาํ สังให้บริ ษทั ดําเนิ นการปรับปรุ ง
แก้ไขอาคารพักกากของเสี ยอันตราย อาคารปรั บเสถียรกากของเสี ยอันตราย และดําเนิ นการใช้ผา้ พลาสติ ก
คลุมปิ ดปากหลุมฝังกลบกากของเสี ยอันตราย L1 โดยให้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จภายในวันที 29 กุมภาพันธ์ 2563
· เมือวันที 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษ ัทได้ส่ งแผนการดําเนิ นการปรั บปรุ งแก้ไขโรงงานตามคําสังข้างต้นถึ ง
อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วแล้ว
· เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั มีหนังสื อขอขยายเวลาแก้ไขปรับปรุ งโรงงานตามหนังสื อคําสังที สก.
0033(2)/76 ถึ งอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เพื อขอขยายเวลาการปรับปรุ งแก้ไขโรงงานเพิ มขึ นอี กเป็ น
ระยะเวลา 60 วัน
หลุมฝั งกลบ L8
· เมือวันที 25 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีหนังสื อถึงอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว และทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว เรื อง ขอแจ้งการดําเนิ นการก่ อสร้างหลุมฝังกลบกากของเสี ยไม่อนั ตรายแบบ
สุ ขาภิบาล หมายเลข L8 ตามที ได้รับอนุญาตจากสํานักงานนโยบายและแผนสิ งแวดล้อม (EIA) จํานวนพืนที
59 ไร่ 1 งาน 86.8 ตารางวา
· เมือวันที 27 มกราคม 2563 บริ ษทั มีหนังสื อถึงอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เรื อง การตรวจสอบผลการบดอัด
ดินก้นหลุมฝังกลบ L8 Cell 1
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เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
· ที ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที มกราคม
มีมติ อนุ มตั ิ และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั และกรรมการชุดย่อย สําหรับปี
ในอัตราเท่ากับปี
· เมือวันที มกราคม
และวันที มกราคม
บริ ษทั ได้ถอนสลากออมสิ นพิ เศษ รวมจํานวน
ล้านบาท และนําเงินดังกล่าวซื อสลากออมสิ นพิเศษใหม่ มีอายุ ปี ครบกําหนดถอนวันที มกราคม
และวันที มกราคม
· ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 29 กุมภาพันธ์

มีมติอนุมตั ิทีสําคัญ ดังนี

- ให้สัตยาบันเห็นชอบการจดทะเบียนบริ ษทั กิจการร่ วมค้า โปรเวสต์-รุ่ งเรื อง จํากัด (โดยบริ ษทั ลงทุนใน
สัดส่ วนร้อยละ 30 และบริ ษทั รุ่ งเรื อง เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จํากัด ลงทุนในสัดส่ วนร้อยละ 70) เพือเข้า
ประมูลงานจัดเก็บ ขนย้าย ทําลายของเหลว ในท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยดอนเมือง
- ซื อทีดินเนื อที 33 ไร่ 40 ตารางวา จากบุคคลอืน 1 ราย เพือขยายหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตราย
หมายเลข L3

115

